
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ช่ือวิชา ทักษะการจัดดอกไม 

สาขาวิชาการโรงแรม 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 



ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

วิชา ทักษะการจัดดอกไม ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

******************************************************************************** 

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน

1.1 เพ่ือสงเสริมทักษะดานการประกอบอาหารโรงแรมใหกับนักศึกษา 

1.2 เพ่ือใหนักศึกษาไดใชความรูความสามารถท่ีไดจากการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานจริง 

1.3 เพ่ือยกระดับทักษะฝมืออาชีพของนักศึกษา 

2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1.1 เปนนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไมเปนพนักงานประจําบริษัท) ของสถานศึกษาท่ี 

กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกําหนดอายุไมเกิน 25 ป และไดลงทะเบียนเรียน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้นัสูง (ปวส.) ในสถานศึกษา 

ดังกลาวมาไมนอยกวา 1 ภาคเรียน  

2.1.2 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนมีสิทธิ์สมัครเขาแขงขัน/ประกวดตามระดบัการศึกษาน้ัน ๆ โดยไมมีการแยก 

สาขาวิชา  

2.1.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเขาแขงขัน/ประกวด ในระดับการศึกษานั้น ๆ รายวิชาละไมเกิน 

5 คน สําหรับประเภทบุคคล และไมเกิน 3 ทีมสําหรับประเภททีมหรือตามเกณฑท่ีกําหนดไวในแตละประเภท 

2.1.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเขาแขงขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาวิชาใดก็ไดโดยมีสิทธ์เิขาแขงขัน 

1 รายวิชาเทานั้น  

2.1.5 นักเรียนนักศึกษา ที่เคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปการศึกษาที่ผานมา ไมมี 

สิทธิ์เขาแขงขันในรายวิชาเดิม  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ  

2.2.1 เปนนกัเรยีน/นักศกึษา กาํลงัศึกษาอยใูนระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 

2.2.2 สมัครเขารวมแขงขันไดสถานศึกษาละ 1 ทีม     

2.2.3 ผูเขาแขงขันทีม 3 คน ครูผูควบคุม 1 คน 

2.2.4 ผูเขาแขงขันแตงกายดวยชุดเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศกึษาใหสุภาพเรียบรอย  

2.2.5 ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอรมที่กําหนด และลงทะเบียนเขารวมการแขงขัน 



3. กตกิาการแขงขัน

3.1 ผูเขาแขงขันตองประดิษฐชอดอกไมแบบไทย เชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล 

4.สมรรถนะรายวิชา

4.1 แสดงความรูเก่ียวกับการออกแบบการจัดดอกไม และการแกะสลักผัก ผลไม  

4.2 ปฏิบัติงานจัดดอกไมและแกะสลักผัก ผลไม โอกาสตางๆ  

5. วิธีดําเนินการสอบ

5.1 ทีมผูเขาแขงขันตองรายงานตัว ณ จุดแขงขันพรอมอุปกรณ เพ่ือตรวจสอบกอนเวลาการดําเนินการ

แขงขันไมนอยกวา 30 นาที 

5.2 คณะกรรมการใหสัญญาเริ่มการแขงขัน  

5.3 ผูเขาแขงขันลงมือประดิษฐชอดอกไมแบบไทย ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 -12 นิ้ว  

5.4 ใชดอกไมสด – ใบไมสด และใบตอง ในการประดิษฐ ดอกไม เปนสีจากธรรมชาติ   

5.5 ใชเทคนิค การรอย เย็บ มัด ปก กรอง ใหครบท้ัง 5 เทคนิค 

5.6 อนุญาตใหใชสเปรยกาว กาวรอน ในการประดิษฐ        

5.7 ประดิษฐชิ้นงานในเวลาท่ีกําหนด 3 ชั่วโมง 

5.8 ผูเขาแขงนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการเวลา 5 นาที 

6. สิ่งที่ผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง

6.1 ผูเขาแขงขันจัดเตรียมวัสดุ - อุปกรณ ท่ีใชในการประดิษฐมาท้ังหมด 

6.2 วัสดุท่ีใชในการแขงขันผูเขาแขงขันสามารถ ฉีกใบตอง ตัดกลีบ แตงกลีบ คัดแยก ดอกไม ใบไมมาไดกอน

การแขงขัน โดยไมอนุญาตใหเสียบกานดอก 

6.3 วัสดุท่ีใชเปนสวนประกอบ เชน ลวด ไมแหลม สามารถเตรียมมาลวงหนาได พันกานได โดยไมอนุญาตให

เขาชอลวด 

6.4 จัดเตรียมโครงสรางของชอดอกไมโดยใชวัสดุธรรมชาติ ท่ียอยสลายได (ไมอนุญาตใหใชโฟม) 

6.5 จัดทําเอกสารนําเสนอผลงานขนาดกระดาษ A4 จํานวน 1 แผน เทานั้น 

7. สิ่งที่เจาภาพจัดเตรียมให  

7.1 สถานท่ี โตะ เพ่ือจัดแสดงผลงานของแตละสถาบัน 

7.2 ถังน้ํา 2 ถัง 

7.3 ถุงขยะ 

7.4 ปายชื่อทีม 

8. เกณฑการใหคะแนน

8.1 กรรมการตัดสินสถานศึกษาเปนเจาภาพจัดการแขงขันเปนผูจัดหาคณะกรรมการตัดสินท่ีเปน

ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการโรงแรม หรือคหกรรม  



8.2 เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการตัดสิน เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

1) การควบคุมเวลา 1. เสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 10 

2) ดานการดําเนินการ
2. ความสะอาดเรียบรอยระหวางปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน 5 

3. บุคลิกและความสะอาดเครื่องแตงกายผูจัดทํา 5 

3) ดานผลงาน

4. เทคนิคการประดิษฐและความประณีตสวยงาม

    4.1 การรอย 5 

    4.2 การปก 5 

 4.3 การมัด 5 

 4.4 การเย็บ 5 

 4.5 การกรอง 5 

    4.6 การดแูลรักษาชิ้นงาน 5 

5. ความคิดสรางสรรค 20 

6. รูปทรง / สัดสวน / องคประกอบศิลป 20 

7. การนําเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ 10 

รวมคะแนน 100 

9. เกณฑการพิจารณารางวัล

การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด กําหนดคะแนนเพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน ดังนี้ 

คะแนน 80.00 - 100  คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญทอง  

คะแนน 70.00 - 79.99  คะแนน เกียรติบัตรเหรียญเงิน  

คะแนน 60.00 - 69.99  คะแนน เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  

คะแนน 50.00 – 59.99  คะแนน เกียรติบัตรชมเชย 

10. คณะกรรมการตัดสิน

1. 

2. 

3.



ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ช่ือวิชา ทักษะการจัดดอกไม 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเท่ียว  สาขาวิชา การโรงแรม 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน............................................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา....................................................................................................................................... 

เกณฑการตัดสิน เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

1) การควบคุมเวลา 1. เสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 10 

2) ดานการดําเนินการ
2. ความสะอาดเรียบรอยระหวางปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน 5 

3. บุคลิกและความสะอาดเครื่องแตงกายผูจัดทํา 5 

3) ดานผลงาน

4. เทคนิคการประดิษฐและความประณีตสวยงาม

    4.1 การรอย 5 

    4.2 การปก 5 

 4.3 การมัด 5 

  4.4 การเย็บ 5 

 4.5 การกรอง 5 

    4.6 การดแูลรักษาชิ้นงาน 5 

5. ความคิดสรางสรรค 20 

6. รูปทรง / สัดสวน / องคประกอบศิลป 20 

7. การนําเสนอผลงานภาค ภาษาอังกฤษ 10 

รวมคะแนน 100 

ลงชื่อ...................................................................................กรรมการ 

(............................................................) 


