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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)  ระดับช้ัน ป. 4-6  จํานวน  1  ทีม 
 2)  ระดับช้ัน ม. 1-3  สังกัด สพป.  จํานวน  1  ทีม  
 3)  ระดับช้ัน 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 และงานอ่ืน 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 หามนําสิ่งประดิษฐอื่นใดที่ไมไดประดิษฐในเวลามาตกแตงหรือประกอบผลงานเพ่ิมเติม 

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    10 คะแนน 
  - การประดับตกแตง     10 คะแนน 
                  - แผนพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ 

                                 การคิดตนทุน-กําไร ราคาจําหนาย     10 คะแนน 
      9.3 ความสําเร็จของผลงาน ความประณีตและสวยงาม (40คะแนน)    
   - ดอกไมประดับพุม     10 คะแนน 
   - งานมาลัย      10 คะแนน 
   - งานใบตองหรือใบไม     10 คะแนน 
   - งานเย็บแบบ      10 คะแนน 
 9.4 ความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน    10 คะแนน 
 9.5 งานเสร็จทันเวลาที่กําหนด     10 คะแนน 

3.2 กระทงดอกไมธูปเทียนแพ (ม.1 - 3) 
1) ประดิษฐกระทงดอกไมธูปเทียนแพ พรอมกรวยครอบกระทง ขนาดเสนผาศูนยกลางของพาน         

ไมนอยกวา 18  เซนติเมตร ธปูเทียนแพขนาดเบอร 1  จัดทําจํานวน 1 ชุด ภายในเวลา 3 ชั่วโมง 
2) จัดเตรียมวัสดุโครงสรางโดยจะใชโฟมหรือวัสดุอ่ืนใดก็ได   
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 หามนําสิ่งประดิษฐอื่นใดที่ไมไดประดิษฐในเวลามาตกแตงหรือประกอบผลงานเพ่ิมเติม 

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 คะแนน 

   - กรวยครอบกระทงดอกไม    10 คะแนน 
   - งานรอยมาลัย      10 คะแนน 
   - งานรอยตาขาย      10 คะแนน 
 9.4 ความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน    10 คะแนน 
 9.5 งานเสร็จทันเวลาที่กําหนด     10 คะแนน 

 
3.3 บายศรีสูขวัญ (ม.4-6) 

1) ประดิษฐตกแตงบายศรีสูขวัญ ขนาด 5 ชั้น จํานวน 1 ชดุ   ภายในเวลา 3 ชั่วโมง 
2) ใหตกแตงดวยดอกไมใบไมสด มีลวดลายตามความเหมาะสม 
3) มีสวนตกแตงประกอบดวยงานรอยมาลัย งานใบตอง และงานอ่ืน 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 หรืออ่ืน ๆ ที่ไมใชของสด 
8) จัดทําแผนพับเผยแพร และจัดสงใหคณะกรรมการ ในวันแขงขัน ซึ่งมีขอมูลประกอบดวย

แนวความคิด ความเปนมา วัสดุอุปกรณ วิธีการทํา ขั้นตอนการทํา ราคาทุนและราคาจําหนาย  
9) การจัดสงผลงานสําเร็จเพื่อใหคณะกรรมการตัดสิน 

9.1 จัดวางผลงานสําเร็จบนโตะแขงขัน พรอมกับปายชื่อโรงเรียน แผนพับ 
9.2 หามนําสิ่งประดิษฐอื่นใดที่ไมไดประดิษฐในเวลามาตกแตงหรือประกอบผลงานเพ่ิมเติม 

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 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เชน อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย 

๕.๔ ขอควรคํานึง   
- กรรมการตัดสินตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน 
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน 
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย 
- กรรมการตัดสินควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3 

๖. สถานที่ในการแขงขันลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อ่ืนๆตามความเหมาะสม 
 ๗. การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ 

๗.1 ใหทีมท่ีเปนตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันใน
ระดับชาติ จะตองไดคะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป ) 

๗.๒ ในกรณีแขงขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และในระดับ
ภาค มีมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑ 
เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมท่ีไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒ เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณี
คะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด 
    ๘. การเผยแพรผลงานท่ีไดรับรางวัล 

ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3  คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรใน
เว็บไซตตอไป  ซึ่งผลงานของผูแขงขัน ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อใช
ในการเผยแพรและประชาสัมพันธ 

 
 


