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5. การแขงขันจัดสวนถาด 
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 แขงขันการจัดสวนถาดแบบแหง 
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 แขงขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน 
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 แขงขันการจัดสวนแกว 

2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 
2.1 แขงขันประเภททีม ๆ ละ 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)  ระดับช้ัน ม. 4-6 จํานวน  1  ทีม 

3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
3.1 การจัดสวนถาดแบบแหง (ระดับชั้น ป.4-6) 
 1) สงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอนทีมละ  2  คน   
 2) ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุอุปกรณการแขงขันมาเอง ไดแก 

2.1) อุปกรณการเขียนแบบ 1 ชุด 
2.2) พันธุไมวัสดุประกอบ 
2.3) ภาชนะท่ีใชจัด 
2.4) ภาชนะฉีดน้ํา 

 3) ใหผูเขาแขงขันเขียนแบบการจัดสวนใหเสร็จกอนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษ 
เขียนแบบไวใหทุกทีม 
 4) ลักษณะของภาชนะท่ีใชเปนจานรองกระถางหรือถาดทรงกลมชนิดเคลือบหรือไมเคลือบก็ได 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 11 – 15 นิ้ว 
 5) พันธุไมและวัสดุประกอบ 

5.1) เปนพันธุไมที่ใชจัดสวนถาดแบบแหงไมต่ํากวา 3 ชนิด 
5.2) วัสดุประกอบ เชน หิน  กรวด  ไม  หรืออ่ืน ๆ ใหคํานึงถึงความหลากหลายไมจํากัด 

ความคิดสรางสรรค  
  5.3) วัสดุปลูก มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพันธุไม 

 6) ระยะเวลาท่ีใชในการแขงขัน 2ชั่วโมง(รวมเวลาที่ใชเขียนแบบ) 
 7) อุปกรณที่จัดให   ไดแก โตะ เกาอ้ี  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) ภาชนะท่ีใชจัด 
2.4) ภาชนะฉีดน้ํา 

 3) ใหผูเขาแขงขันเขียนแบบการจัดสวนใหเสร็จกอนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษ 
เขียนแบบไวใหทุกทีม 

 4) ลักษณะของภาชนะท่ีใชเปนจานรองกระถางหรือถาดทรงกลมชนิดเคลือบหรือไมเคลือบก็ได 
ขนาดเสนผาศนูยกลาง 11 – 15 นิ้ว 

 5) พันธุไมและวัสดุประกอบ 
5.1) เปนพันธุไมที่ใชจัดสวนถาดแบบชื้นไมต่ํากวา 3 ชนิด 
5.2) วัสดุประกอบ เชน หิน กรวด  ไม  หรืออ่ืน ๆ ใหคํานึงถึงความหลากหลายไมจํากัด 

ความคิดสรางสรรค และเนนวัสดุธรรมชาติ 
 5.3) วัสดุปลูก มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพันธุไม 

 6) ระยะเวลาท่ีใชในการแขงขัน 2ชั่วโมง(รวมเวลาที่ใชเขียนแบบ) 
 7) อุปกรณที่จัดให   ไดแก โตะ เกาอ้ี  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) ภาชนะท่ีใชจัด 
2.4) ภาชนะฉีดน้ํา  

 3) ใหผูเขาแขงขันเขียนแบบการจัดสวนใหเสร็จกอนลงมือจัด  โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษ 
เขียนแบบไวใหทุกทีม 

   4) ลักษณะของภาชนะใชแกวแชมเปญทรงกลม  ขนาดเสนผาศูนยกลาง6-7 นิ้ว 
  5) ใชพันธุไมและวัสดุประกอบ 
 5.1) พันธุไมหลากหลายไมจํากัดจํานวน 
 5.2) วัสดุประกอบ เชน หิน กรวด ไม หรืออ่ืนๆ ใหคํานึงถึงความหลากหลาย มีความคิด 
        สรางสรรค และวัสดุที่เปนธรรมชาติ 
 5.3) หามใชการแปะ  ตัด หรือพนสีแกวแชมเปญสําหรับจัดสวน 

 6) ระยะเวลาท่ีใชในการแขงขัน 2ชั่วโมง(รวมเวลาที่ใชเขียนแบบ) 
 7) อุปกรณที่จัดให   ไดแก  โตะ  เกาอ้ี  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.  ความสวยงามของช้ันทราย  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 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 - บุคลากรในสังกัดอ่ืนๆ เชน อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย  
๕.๔ ขอควรคํานึง   
 - กรรมการตัดสินตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน 
 - กรรมการตัดสินที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน 
 - กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย 
 - กรรมการตัดสินควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3 

 ๖. สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อ่ืนตามความเหมาะสม 
    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 

 
 
 
 
 
 
 
 


