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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2. การแขงขันจักสานไมไผ
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันเปนทีม ๆ ละ 3 คน และสงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอนทีมละ 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 ใหเตรียมไมไผสําเร็จสําหรับการจักสานมากอนไดอนุญาตใหยอมสีมาได
3.2 ใหสานไมไผเปนของใช โดยตองทําในเวลาแขงขัน
3.3 วัสดุที่ใชตกแตงตองนํามาประดิษฐในเวลาแขงขัน
3.4 ขนาดของผลงานเหมาะสมกับประโยชนใชสอย
3.5 ระยะเวลาที่ใชในการแขงขัน 3 ชั่วโมง
3.6.สงแผนพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การคิดราคาทุน ราคาจําหนายไวที่โตะแขงขัน
3.7.การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 การเตรียมและใชวัสดุ อุปกรณเหมาะสม
10 คะแนน
4.2 รูปทรง สัดสวน
10 คะแนน
4.3 ความคิดสรางสรรค
20 คะแนน
4.4 ความประณีต เรียบรอย สวยงาม
20 คะแนน
4.5 ความคงทน แข็งแรงและความสมบูรณของผลงาน
10 คะแนน
4.6 มีประโยชนใชสอยไดจริง หลากหลาย ประหยัดคุมคา 15 คะแนน
4.7 การรักษาความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน
5 คะแนน
4.8 การคิดตนทุน – กําไร ราคาจําหนาย
5 คะแนน
4.9 มีแผนพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
5 คะแนน
5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวา รอยละ 60
ไดรับเกียรติบัตร
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6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสิน 3–5 คน
๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๖.๔ ขอควรคํานึง
- กรรมการตัดสินตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการตัดสินควรมาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
๗. สถานทีใ่ นการแขงขันลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม
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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3. การแขงขันประดิษฐดอกไมใบตอง
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 แขงขันประดิษฐพานพุมสักการะ
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 แขงขันประดิษฐกระทงดอกไมธูปเทียนแพ
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 แขงขันประดิษฐบายศรีสูขวัญ
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันเปนทีมๆ ละไมเกิน 6 คน และสงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอนทีมละไมเกิน 3 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 พานพุมสักการะ(ป.4-6)
1) ประดิษฐพุมสักการะทรงพุมขาวบิณฑ ขนาดเสนผาศูนยกลางของพานไมนอยกวา
16 เซนติเมตร จํานวน 1 พาน ภายในเวลา 3 ชั่วโมง
2) จัดเตรียมวัสดุโครงสรางจะใชโฟมหรือวัสดุอื่นก็ได ขนาดกวางกวาขอบพานไดตามความ
เหมาะสมของรูปทรง ตองเขียนลวดลายในเวลาแขงขัน
3) ใหตกแตงดวยดอกไมสด ใบไมสดหลากหลายชนิด หามใชวัสดุสังเคราะหที่ไมใชของสด
4) มีสวนตกแตงของงานรอยมาลัยไมนอยกวา 3 ชนิด และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
5) มีสวนตกแตงของงานใบตอง เย็บแบบ ไมอนุญาตใหใชกาวติดแบบ
6) อนุญาตใหเตรียมดอกไม ใบไมทุกชนิดมากอนได เชน ตัดกาน แตงกลีบ ฉีก ดึง เสียบเข็มหมุด
และจัดเรียงอุปกรณและวัสดุสวนประกอบใหคณะกรรมการตรวจกอนการแขงขัน 15 นาที
7) จัดทําแผนพับเผยแพร และจัดสงใหคณะกรรมการ ในวันแขงขัน ซึ่งมีขอมูลประกอบดวย
แนวความคิด ความเปนมา วัสดุอุปกรณ วิธีการทํา ขั้นตอนการทํา ราคาทุนและราคาจําหนาย
8) การจัดสงผลงานสําเร็จเพื่อใหคณะกรรมการตัดสิน
8.1 จัดวางผลงานสําเร็จบนโตะแขงขัน พรอมกับปายชื่อโรงเรียน แผนพับ
8.2 หามนําสิ่งประดิษฐอื่นใดที่ไมไดประดิษฐในเวลามาตกแตงหรือประกอบผลงานเพิ่มเติม
ถาไมปฏิบัติตามจะตัดคะแนน 10 คะแนนจากคะแนนที่ได
8.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
9) เกณฑการใหคะแนนพานพุมสักการะ 100 คะแนน
9.1 การเตรียมอุปกรณตรงตามหลักเกณฑกําหนด (10 คะแนน)
-อุปกรณ
5
คะแนน
-ดอกไมสด
5
คะแนน
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9.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (30 คะแนน)
- รูปทรง ขนาดเหมาะสมกับงาน
- การประดับตกแตง
- แผนพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
การคิดตนทุน-กําไร ราคาจําหนาย
9.3 ความสําเร็จของผลงาน ความประณีตและสวยงาม (40คะแนน)
- ดอกไมประดับพุม
- งานมาลัย
- งานใบตองหรือใบไม
- งานเย็บแบบ
9.4 ความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน
9.5 งานเสร็จทันเวลาที่กําหนด

10
10

คะแนน
คะแนน

10

คะแนน

10
10
10
10
10
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3.2 กระทงดอกไมธูปเทียนแพ (ม.1 - 3)
1) ประดิษฐกระทงดอกไมธูปเทียนแพ พรอมกรวยครอบกระทง ขนาดเสนผาศูนยกลางของพาน
ไมนอยกวา 18 เซนติเมตร ธูปเทียนแพขนาดเบอร 1 จัดทําจํานวน 1 ชุด ภายในเวลา 3 ชั่วโมง
2) จัดเตรียมวัสดุโครงสรางโดยจะใชโฟมหรือวัสดุอื่นใดก็ได
3) ใหตกแตงดวยดอกไมสด ใบไมสดหลากหลายชนิด หามใชวัสดุสังเคราะหที่ไมใชของสด
4) มีสวนตกแตงของงานรอยมาลัย งานรอยตาขาย และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
5) มีสวนตกแตงของงานใบตอง ไมอนุญาตใหใชกาวติดงานทุกชนิด
6) อนุญาตใหเตรียมดอกไม ใบไมทุกชนิดมากอนได เชน ตัดกาน แตงกลีบ ฉีก ดึง เสียบเข็มหมุด
และจัดเรียงอุปกรณและวัสดุสวนประกอบใหคณะกรรมการตรวจกอนการแขงขัน 15 นาที
7) จัดทําแผนพับเผยแพร และจัดสงใหคณะกรรมการ ในวันแขงขัน ซึ่งมีขอมูลประกอบดวย
แนวความคิด ความเปนมา วัสดุอุปกรณ วิธีการทํา ขั้นตอนการทํา ราคาทุนและราคาจําหนาย
8) การจัดสงผลงานสําเร็จเพื่อใหคณะกรรมการตัดสิน
8.1 จัดวางผลงานสําเร็จบนโตะแขงขัน พรอมกับปายชื่อโรงเรียน แผนพับ
8.2 หามนําสิ่งประดิษฐอื่นใดที่ไมไดประดิษฐในเวลามาตกแตงหรือประกอบผลงานเพิ่มเติม
ถาไมปฏิบัติตามจะตัดคะแนน 10 คะแนนจากคะแนนที่ได
8.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
9) เกณฑการใหคะแนนกระทงดอกไมธูปเทียนแพ 100 คะแนน
9.1 การเตรียมอุปกรณตรงตามหลักเกณฑกําหนด (10 คะแนน)
- อุปกรณ
5
คะแนน
- ดอกไมสด ใบตอง
5
คะแนน
9.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (30 คะแนน)
- รูปทรง ขนาดเหมาะสมกับงาน
10 คะแนน
- การประดับตกแตง
10 คะแนน
- แผนพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
การคิดตนทุน-กําไร ราคาจําหนาย
10 คะแนน
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9.3 ความสําเร็จของผลงาน ความประณีตและสวยงาม (40 คะแนน)
- กระทงดอกไม
10
- กรวยครอบกระทงดอกไม
10
- งานรอยมาลัย
10
- งานรอยตาขาย
10
9.4 ความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน
10
9.5 งานเสร็จทันเวลาที่กําหนด
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3.3 บายศรีสูขวัญ (ม.4-6)
1) ประดิษฐตกแตงบายศรีสูขวัญ ขนาด 5 ชั้น จํานวน 1 ชุด ภายในเวลา 3 ชั่วโมง
2) ใหตกแตงดวยดอกไมใบไมสด มีลวดลายตามความเหมาะสม
3) มีสวนตกแตงประกอบดวยงานรอยมาลัย งานใบตอง และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
4) วัสดุ โครงสราง รูปแบบ ใชวัสดุธรรมชาติ สามารถเตรียมมากอนไดแตหามตกแตงและหอหุม
5) ใหทําความสะอาด ฉีก ตัดใบตอง ตามแบบมากอนได
6) อนุญาตใหเตรียมดอกไม ใบไมทุกชนิดมากอนได เชน ตัดกาน แตงกลีบ ฉีก ดึง เสียบเข็มหมุด
และจัดเรียงอุปกรณและวัสดุสวนประกอบใหคณะกรรมการตรวจกอนการแขงขัน 15 นาที
7) ใชวัสดุธรรมชาติเปนสวนประกอบการตกแตง ไมอนุญาตใหใชวัสดุสังเคราะห เชน หมวก
พลาสติก ดอกรักพลาสติก ดอกพุดพลาสติก หรืออื่น ๆ ที่ไมใชของสด
8) จัดทําแผนพับเผยแพร และจัดสงใหคณะกรรมการ ในวันแขงขัน ซึ่งมีขอมูลประกอบดวย
แนวความคิด ความเปนมา วัสดุอุปกรณ วิธีการทํา ขั้นตอนการทํา ราคาทุนและราคาจําหนาย
9) การจัดสงผลงานสําเร็จเพื่อใหคณะกรรมการตัดสิน
9.1 จัดวางผลงานสําเร็จบนโตะแขงขัน พรอมกับปายชื่อโรงเรียน แผนพับ
9.2 หามนําสิ่งประดิษฐอื่นใดที่ไมไดประดิษฐในเวลามาตกแตงหรือประกอบผลงานเพิ่มเติม
ถาไมปฏิบัติตามจะตัดคะแนน 10 คะแนนจากคะแนนที่ได
9.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
10) เกณฑการใหคะแนนบายศรีสูขวัญ 100 คะแนน
10.1 การเตรียมอุปกรณตรงตามหลักเกณฑกําหนด (10 คะแนน)
- อุปกรณ
5
คะแนน
- ดอกไมสด ใบตอง
5
คะแนน
10.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (30 คะแนน)
- รูปทรง ขนาดเหมาะสมกับงาน
10 คะแนน
- การประดับตกแตง
10 คะแนน
- แผนพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
การคิดตนทุน-คาแรง–กําไร ราคาจําหนาย
10 คะแนน
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10.3 ความสําเร็จของผลงาน ความประณีตและสวยงาม (40 คะแนน)
- งานใบตอง
20 คะแนน
- ความเรียบรอย กลมกลืนและสวยงามของผลงาน
10 คะแนน
- งานรอยมาลัย
10 คะแนน
10.4 ความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน
10 คะแนน
10.5 งานเสร็จทันเวลาที่กําหนด
10 คะแนน
4. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร
5. คณะกรรมการการแขงขัน
5.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
5.2 กรรมการตัดสินกิจกรรมละ 3–5 คน
๕.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๕.๔ ขอควรคํานึง
- กรรมการตัดสินตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
๖. สถานที่ในการแขงขันลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม
๗. การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๗.1 ใหทีมที่เปนตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันใน
ระดับชาติ จะตองไดคะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๗.๒ ในกรณีแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และในระดับ
ภาค มีมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑
เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒ เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณี
คะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
๘. การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรใน
เว็บไซตตอไป ซึ่งผลงานของผูแขงขัน ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช
ในการเผยแพรและประชาสัมพันธ
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4. การแขงขันโครงงานอาชีพ
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน และสงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอนทีมละ 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 เปนผลงานโครงงานอาชีพที่ดําเนินการแลวเสร็จในปที่ผานมาหรือปการศึกษาปจจุบันและมี
รายงานโครงงานอาชีพ 5 บท
3.2 ใหนําเสนอโครงงานอาชีพ โดยการจัดแสดงนิทรรศการโครงงานและนําเสนอปากเปลาใน
เวลา 5 นาที
3.3 มีการนํามาจําหนายจริงในบริเวณนิทรรศการของตนเองในระดับภาค
3.4 สงรายงานโครงงานอาชีพในขอ 3.1 ใหคณะกรรมการในวันแขงขัน จํานวน 5 ชุด พรอมบันทึกลง
บนแผน ซีดี จํานวน 1 แผน เพื่อประกอบการพิจารณาเผยแพร
3.5 อุปกรณที่จัดใหไดแก โตะ เกาอี้ ทีมละ 1 ชุด
3.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 กระบวนการของโครงงานอาชีพ
20
คะแนน
4.2 ความคิดสรางสรรค
20
คะแนน
4.3 การเขียนรายงาน การคิดตนทุน – กําไร ราคาจําหนาย
20
คะแนน
4.4 คุณคาของชิ้นงานนาสนใจ ใชทรัพยากรคุมคา
20
คะแนน
4.5 ผลสําเร็จของโครงงานนําไปใชไดจริงสูการประกอบอาชีพ
10
คะแนน
4.6 การนําเสนอโครงงานดวยวาจา
10
คะแนน
5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร
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6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสิน 3 – 5 คน การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
(ในกรณีจําเปนอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม)
๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๖.๔ ขอควรคํานึง
- กรรมการตัดสินตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
๗. สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๘. การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๘.1 ใหทีมที่เปนตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันใน
ระดับชาติ จะตองไดคะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๘.๒ ในกรณีแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และในระดับ
ภาค มีมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑
เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒ เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณี
คะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
๙. การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรใน
เว็บไซตตอไป ซึ่งผลงานของผูแขงขัน ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช
ในการเผยแพรและประชาสัมพันธ
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5. การแขงขันจัดสวนถาด
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
แขงขันการจัดสวนถาดแบบแหง
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
แขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
แขงขันการจัดสวนแกว
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภททีม ๆ ละ 3 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 การจัดสวนถาดแบบแหง (ระดับชั้น ป.4-6)
1) สงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝก สอนทีมละ 2 คน
2) ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุอุปกรณการแขงขันมาเอง ไดแก
2.1) อุปกรณการเขียนแบบ 1 ชุด
2.2) พันธุไมวัสดุประกอบ
2.3) ภาชนะที่ใชจัด
2.4) ภาชนะฉีดน้ํา
3) ใหผูเขาแขงขันเขียนแบบการจัดสวนใหเสร็จกอนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษ
เขียนแบบไวใหทุกทีม
4) ลักษณะของภาชนะที่ใชเปนจานรองกระถางหรือถาดทรงกลมชนิดเคลือบหรือไมเคลือบก็ได
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 11 – 15 นิ้ว
5) พันธุไมและวัสดุประกอบ
5.1) เปนพันธุไมที่ใชจัดสวนถาดแบบแหงไมต่ํากวา 3 ชนิด
5.2) วัสดุประกอบ เชน หิน กรวด ไม หรืออื่น ๆ ใหคํานึงถึงความหลากหลายไมจํากัด
ความคิดสรางสรรค
5.3) วัสดุปลูก มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพันธุไม
6) ระยะเวลาที่ใชในการแขงขัน 2ชั่วโมง(รวมเวลาที่ใชเขียนแบบ)
7) อุปกรณที่จัดให ไดแก โตะ เกาอี้ ทีมละ 1 ชุด กระดาษเขียนแบบการจัดสวน
8)การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
9) เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
9.1) การเตรียมงาน (20 คะแนน)
1. การเขียนแบบ
10 คะแนน
2. การเลือกใชพันธุไม วัสดุ
10 คะแนน
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9.2) กระบวนการทํางาน (30 คะแนน)
1. ขั้นตอนและความรวมมือในการปฏิบัติงาน
10 คะแนน
2. ความสะอาดเรียบรอยในการปฏิบัติงาน
10 คะแนน
3. ทํางานทันตามกําหนดเวลา
10 คะแนน
9.3) ผลงาน (50 คะแนน)
1. ความประณีต
10 คะแนน
2. ความสมดุล
10 คะแนน
3. ความกลมกลืนและสวยงาม
15 คะแนน
4. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
15 คะแนน
3.2 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ระดับชั้น ม.1-3)
1) สงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอนทีมละ 2 คน
2) ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุอุปกรณการแขงขันมาเอง ไดแก
2.1) อุปกรณการเขียนแบบ 1 ชุด
2.2) พันธุไมวัสดุประกอบ
2.3) ภาชนะที่ใชจัด
2.4) ภาชนะฉีดน้ํา
3) ใหผูเขาแขงขันเขียนแบบการจัดสวนใหเสร็จกอนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษ
เขียนแบบไวใหทุกทีม
4) ลักษณะของภาชนะที่ใชเปนจานรองกระถางหรือถาดทรงกลมชนิดเคลือบหรือไมเคลือบก็ได
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 11 – 15 นิ้ว
5) พันธุไมและวัสดุประกอบ
5.1) เปนพันธุไมที่ใชจัดสวนถาดแบบชื้นไมต่ํากวา 3 ชนิด
5.2) วัสดุประกอบ เชน หิน กรวด ไม หรืออื่น ๆ ใหคํานึงถึงความหลากหลายไมจํากัด
ความคิดสรางสรรค และเนนวัสดุธรรมชาติ
5.3) วัสดุปลูก มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพันธุไม
6) ระยะเวลาที่ใชในการแขงขัน 2ชั่วโมง(รวมเวลาที่ใชเขียนแบบ)
7) อุปกรณที่จัดให ไดแก โตะ เกาอี้ ทีมละ 1 ชุด กระดาษเขียนแบบการจัดสวน
8)การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
9) เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
9.1) การเตรียมงาน (20 คะแนน)
1. การเขียนแบบ
10 คะแนน
2. การเลือกใชพันธุไม วัสดุ
10 คะแนน
9.2) กระบวนการทํางาน (30 คะแนน)
1. ขั้นตอนและความรวมมือในการปฏิบัติงาน
10 คะแนน
2. ความสะอาดเรียบรอยในการปฏิบัติงาน
10 คะแนน
3. ทํางานทันตามกําหนดเวลา
10 คะแนน
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9.3) ผลงาน (50 คะแนน)
1. ความประณีต
10 คะแนน
2. ความสมดุล
10 คะแนน
3. ความกลมกลืนและสวยงาม
15 คะแนน
4. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
15 คะแนน
3.3 การจัดสวนแกว (ระดับชั้น ม.4-6)
1) สงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอนทีมละ 2 คน
2) ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุอุปกรณการแขงขันมาเอง ไดแก
2.1) อุปกรณการเขียนแบบ 1 ชุด
2.2) พันธุไมประกอบการจัดและวัสดุ
2.3) ภาชนะที่ใชจัด
2.4) ภาชนะฉีดน้ํา
3) ใหผูเขาแขงขันเขียนแบบการจัดสวนใหเสร็จกอนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษ
เขียนแบบไวใหทุกทีม
4) ลักษณะของภาชนะใชแกวแชมเปญทรงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง6-7 นิ้ว
5) ใชพันธุไมและวัสดุประกอบ
5.1) พันธุไมหลากหลายไมจํากัดจํานวน
5.2) วัสดุประกอบ เชน หิน กรวด ไม หรืออื่นๆ ใหคํานึงถึงความหลากหลาย มีความคิด
สรางสรรค และวัสดุที่เปนธรรมชาติ
5.3) หามใชการแปะ ตัด หรือพนสีแกวแชมเปญสําหรับจัดสวน
6) ระยะเวลาที่ใชในการแขงขัน 2ชั่วโมง(รวมเวลาที่ใชเขียนแบบ)
7) อุปกรณที่จัดให ไดแก โตะ เกาอี้ ทีมละ 1 ชุด กระดาษเขียนแบบการจัดสวน
8) การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
9) เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
9.1) การเตรียมงาน (20 คะแนน)
1. การเขียนแปลนถูกตอง
10 คะแนน
2. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
10 คะแนน
9.2) กระบวนการทํางาน (30 คะแนน)
1. ขั้นตอนและความรวมมือในการปฏิบัติงาน
10 คะแนน
2. ความสะอาดเรียบรอยในการปฏิบัติงาน
10 คะแนน
3. ทํางานทันตามกําหนดเวลา
10 คะแนน
9.3) ผลงาน (50 คะแนน)
1. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
10 คะแนน
2. ความสวยงามของชั้นทราย
15 คะแนน
3. การจัดตนไม
15 คะแนน
4. ความประณีต
5 คะแนน
5. ความสมดุล
5 คะแนน
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4. เกณฑการตัดสิน
รอยละ
80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ
70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ
60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60
ไดรับเกียรติบัตร
5. คณะกรรมการการแขงขัน
5.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
5.2 กรรมการตัดสิน 3–5 คน
๕.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่นๆ เชน อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๕.๔ ขอควรคํานึง
- กรรมการตัดสินตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
๖. สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม
๗. การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๗.1 ใหทีมที่เปนตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันใน
ระดับชาติ จะตองไดคะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๗.๒ ในกรณีแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และในระดับ
ภาค มีมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑
เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒ เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณี
คะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
๘. การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรใน
เว็บไซตตอไป ซึ่งผลงานของผูแขงขัน ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช
ในการเผยแพรและประชาสัมพันธ
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6. การแขงขันแปรรูปอาหาร
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภททีม ๆ ละ 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 เปนผลงานที่ดําเนินการแลวเสร็จในปที่ผานมาหรือปการศึกษาปจจุบัน
3.2 การแปรรูปอาหารเปนผลผลิตที่มีอยูในทองถิ่น
3.3 จัดนิทรรศการและนําเสนอผลงาน 5 นาทีดวยปากเปลามีแผนปายประกอบได
3.4 ลักษณะผลิตภัณฑที่นําเสนอตองอยูในภาชนะบรรจุ
3.5 เปนผลงานที่ผลิตและนํามาจําหนายในบริเวณจัดนิทรรศการของตนเองในระดับภาค
3.6 ใหโรงเรียนจัดทําเอกสาร 5 ชุดพรอมบันทึกลง CD จํานวน 1 ชุดมอบใหกรรมการในวันแขงขัน
นําเสนอแนวคิดความเปนมาของการแปรรูปอาหารการดําเนินงานนําเขาสูกระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาความสามารถของนักเรียนพรอมวิธีทําการมีสวนรวมของฝายตาง ๆ ประโยชนที่นักเรียน
และผูเกี่ยวของไดรับพรอมภาพประกอบกิจกรรมเพื่อพิจารณาเผยแพร
3.7 อุปกรณที่จัดใหไดแก โตะ เกาอี้ ทีมละ 1 ชุด
3.8 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 รสชาติเหมาะสมกับประเภทของอาหาร
20 คะแนน
4.2 ภาพรวมของลักษณะภายนอกเชนสีกลิ่นภาชนะบรรจุ
20 คะแนน
4.3 ภาพรวมของคุณภาพอาหารเชนคุณคาทางโภชนาการความสะอาด
20 คะแนน
4.4 เนื้อสัมผัส (กรอบ / นุม / เหนียว / แข็งฯลฯ)
20 คะแนน
4.5 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
20 คะแนน
5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60
ไดรับเกียรติบัตร
6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสิน 3 – 5 คน (ในกรณีจําเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม)
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๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๖.๔ ขอควรคํานึง
- กรรมการตัดสินตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
๗. สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๘. การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๘.1 ใหทีมที่เปนตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันใน
ระดับชาติ จะตองไดคะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๘.๒ ในกรณีแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และในระดับ
ภาค มีมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑
เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒ เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณี
คะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
๙. การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรใน
เว็บไซตตอไป ซึ่งผลงานของผูแขงขัน ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช
ในการเผยแพรและประชาสัมพันธ
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7. การแขงขันการทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภททีมๆละ 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 สงเอกสารใหกรรมการ 1 ชุด ในวันแขงขันซึ่งมีขอมูลประกอบดวย แนวความคิดความเปนมา
ของอาหาร พรอมทั้งเครื่องปรุงรส วิธีการทํา เคล็ดลับความอรอยประโยชนที่นักเรียนและผูที่เกี่ยวของ ไดรับ
อาจมีบทสัมภาษณสั้น ๆ ของผูที่เกี่ยวของ พรอมภาพประกอบ เพื่อพิจารณาเผยแพร
3.2 นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณในการทําทุกอยางมาเอง
3.3 ปฏิบัติในเวลาทุกขั้นตอน
3.4 ตกแตงผลงานสําหรับแสดง 1 ชุดกรรมการ 1 ชุด
3.5 จัดทําแผนพับสูตรอาหาร วิธีการทํา จําทําราคาทุน คาใชจาย และราคาจําหนาย
3.6 ระยะเวลาในการแขงขัน 3 ชั่วโมง
3.7 อุปกรณจัดให ไดแก โตะวางผลงานนักเรียน
3.8 หามนําสิ่งประดิษฐอื่นใดนอกเหนือจากเกณฑกําหนดไวมาตกแตงหรือประกอบผลงาน เพิ่มเติม
กรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานของนักเรียนที่จัดทําในชวงเวลาที่ดําเนินการแขงขันเทานั้น
3.9 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 รสชาติเหมาะสมกับประเภทของน้ําพริก
20 คะแนน
4.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
20 คะแนน
4.3 การเลือกใชวัตถุดิบและการใชวัสดุประหยัดคุมคา
10 คะแนน
4.4 กระบวนการทํางาน
10 คะแนน
4.5 งานเสร็จทันเวลาที่กําหนด
10 คะแนน
4.6 ความสะอาดเรียบรอยในการปฏิบัติงาน
10 คะแนน
4.7 แผนพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
10 คะแนน
4.8 การคิดตนทุน – กําไร ราคาจําหนาย
10 คะแนน
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5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ
80 – 100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ
70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ
60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร
6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสิน 3–5 คน (ในกรณีจําเปน อาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมไดตามความ
เหมาะสม)
๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่นๆ เชน อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๖.๔ ขอควรคํานึง
- กรรมการตัดสินตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
๗. สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม
๘. การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๘.1 ใหทีมที่เปนตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันใน
ระดับชาติ จะตองไดคะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๘.๒ ในกรณีแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และในระดับ
ภาค มีมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑
เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒ เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณี
คะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
๘.๓ จัดทําเอกสารจํานวน 5 ชุด แยกเปน
- สงในชวงเวลารายงานตัว 1 ชุด
- แสดงไวที่โตะแสดงผลงาน 1 ชุด
- สําหรับกิจกรรมการตัดสิน 3 ชุด
๘.๔ ในการแขงขันหามใชเตาแกส ใหใชเตาไฟฟา (การแขงขันระดับเขตพื้นที่และดับภาค อนุโลมใหใช
เตาแกสได)
๙. การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรใน
เว็บไซตตอไป ซึ่งผลงานของผูแขงขัน ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช
ในการเผยแพรและประชาสัมพันธ
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8. การแขงขันทําอาหารคาวจานเดียว(ประเภทขาว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 จํานวนผูเขาแขงขันทีมๆละ 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 สงเอกสารใหกรรมการ 1 ชุดในวันแขงขันซึ่งมีขอมูลประกอบดวยแนวความคิดความเปนมาของ
อาหารพรอมทั้งเครื่องปรุงวิธีการทาเคล็ดลับความอรอยประโยชนที่นักเรียนและผูเกี่ยวของไดรับอาจมีบท
สัมภาษณสั้น ๆ ของผูเกี่ยวของพรอมภาพประกอบเพื่อพิจารณาเผยแพร
3.2 จัดทําอาหารคาวจานเดียว(ประเภทขาว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) อยางละ 1 ชนิด
3.3 นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณในการทําทุกอยางมาเอง
3.4 ปฏิบัติในเวลาแขงขันทุกขั้นตอน
3.5 สิ่งที่เตรียมมาลวงหนาไดไดแกลางผักเนื้อสัตวทุกชนิดเฉพาะธัญพืชตมมากอนได
3.6 จัดสวนประกอบอื่น ๆ เพื่อเปนการเสริมคุณคาอาหารไดตามความเหมาะสม
3.7 เตรียมผลงานสําหรับแสดง 1 ชุด กรรมการ 1 ชุดจัดพรอมจําหนาย 2 ชุดและติดราคาขาย
3.8 จัดทําแผนพับสูตรอาหารวิธีการทําจัดทําราคาทุนคาใชจายและราคาจําหนาย
3.9 ระยะเวลาที่ใชในการแขงขัน 3 ชั่วโมง
3.10หามนําสิ่งประดิษฐอื่นใดนอกเหนือจากเกณฑกําหนดไวมาตกแตงหรือประกอบผลงาน
เพิ่มเติมถาไมปฏิบัติตามจะตัดคะแนน 10 คะแนนจากคะแนนที่ได
3.11 อุปกรณที่จัดใหไดแกโตะปฏิบัติงานและวางผลงานนักเรียน
3.12 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 การเตรียมอุปกรณ
5 คะแนน
4.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
10 คะแนน
4.3 ลักษณะอาหารและการตกแตงนารับประทาน
10 คะแนน
4.4 รสชาติตามประเภทของอาหารคาว
20 คะแนน
4.5 รสชาติตามประเภทของอาหารหวาน
20 คะแนน
4.6 ถูกหลักโภชนาการและอนามัย (หรือคุณคาอาหาร)
10 คะแนน
4.7 ความเหมาะสมของภาชนะ
5 คะแนน
4.8 ความประหยัด
5 คะแนน
4.9 ความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน
5 คะแนน
4.10 แผนพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
5 คะแนน
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4.11 การคิดตนทุน – กําไรราคาจําหนาย
5 คะแนน
5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร
6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสิน 3–5 คน
๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๖.๔ ขอควรคํานึง
- กรรมการตัดสินตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
๗. สถานทีใ่ นการแขงขันลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม
๘. การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๘.1 ใหทีมที่เปนตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันใน
ระดับชาติ จะตองไดคะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๘.๒ ในกรณีแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และในระดับ
ภาค มีมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑
เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒ เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณี
คะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
๘.๓ จัดทําเอกสารจํานวน 5 ชุดแยกเปน
- สงในชวงเวลารายงานตัว
1 ชุด
- แสดงไวที่โตะแสดงผลงาน
1 ชุด
- สําหรับกรรมการตัดสิน
3 ชุด
๘.๔ ในการแขงขันหามใชเตาแกส ใหใชเตาไฟฟา (การแขงขันระดับเขตพื้นที่และระดับภาค อนุโลม
ใหใชเตาแกสได)
๙. การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรใน
เว็บไซตตอไป ซึ่งผลงานของผูแขงขัน ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช
ในการเผยแพรและประชาสัมพันธ
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9. การแขงขันแกะสลักผักและผลไม
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน และสงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอนทีมละ 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 ชื่อผลงาน “รักษวัฒนธรรม นําสูอาชีพ”
1) วัสดุที่ใชในงานแกะสลักผักและผลไมผูเขาแขงขันจัดเตรียมเอง
2) ผักผลไมที่นํามาแกะสลักสามารถนําไปรับประทานหรือประกอบอาหารไดจริง
ในชีวิตประจําวัน
3) ผูเขาแขงขันสามารถลางทําความสะอาดผักและผลไมมาลวงหนาไดกอนการแขงขัน
4) ไมอนุญาตใหเกลา ควาน รางและขึ้นรูปลวดลายมากอนการแขงขัน
5) ใชมีดแกะสลักหรืออุปกรณในงานแกะสลักอื่น ๆ ไดยกเวนเครื่องที่ใชแกะสําเร็จรูป เชน
หั่นแลวออกมาเปนลวดลายตาง ๆ โดยผูเขาแขงขันไมไดแกะสลักดวยตนเอง
6) จัดตกแตงผลงานใหมีความเหมาะสมกับขนาดของภาชนะใหสวยงาม โดยกําหนดขนาดภาชนะที่
ใชใสผลงาน ดังนี้
- ระดับชั้น ป. 4-6 ใชภาชนะขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 30 เซนติเมตร
- ระดับชั้น ม. 1-3 ใชภาชนะขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 40 เซนติเมตร
- ระดับชั้น ม. 4-6 ใชภาชนะขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 50 เซนติเมตร
7) หามนําสิ่งประดิษฐอื่นใดนอกเหนือจากเกณฑกําหนดไวมาตกแตงหรือประกอบผลงาน
เพิ่มเติม ถาไมปฏิบัติตามจะตัดคะแนน 10 คะแนนจากคะแนนที่ได
3.2 อุปกรณที่จัดใหไดแกโตะปฏิบัติงานและวางผลงานนักเรียน
3.3 ระยะเวลาที่ใชในการแขงขัน 3 ชั่วโมง
3.4 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ
5 คะแนน
4.2 กระบวนการปฏิบัติงาน
10 คะแนน
4.3 การใชวัสดุอยางเหมาะสม
5 คะแนน
4.4 ความคิดสรางสรรค
25 คะแนน
4.5 ความประณีต สวยงาม
30 คะแนน
4.6 ผลงานเสร็จทันเวลา
10 คะแนน
4.7 ผลงานสามารถนํามารับประทานไดสะดวก
15 คะแนน
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5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60
ไดรับเกียรติบัตร
6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสิน 3–5 คน (ในกรณีจําเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม)
๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๖.๔ ขอควรคํานึง
- กรรมการตัดสินตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
๗. สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๘. การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๘.1 ใหทีมที่เปนตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันใน
ระดับชาติ จะตองไดคะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๘.๒ ในกรณีแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และในระดับ
ภาค มีมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑
เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒ เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณี
คะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
๙. การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรใน
เว็บไซตตอไป ซึ่งผลงานของผูแขงขัน ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช
ในการเผยแพรและประชาสัมพันธ
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