กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพ: 2 การแข่ งขันประดิษฐ์ ของใช้ จากวัสดุธรรมชาติในท้ องถิ่น
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.2 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 3 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าแข่งขันพร้ อมชื่อครูผ้ ฝู ึ กซ้ อม
3.2 วัสดุที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงานให้ ผ้ แู ข่งขันจัดเตรี ยมมาให้ พร้ อม
3.3 ไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขัน เจาะ ตัด ตกแต่งวัสดุที่จะนามาใช้ ประดิษฐ์ กอ่ นการแข่งขัน (ยกเว้ นในกรณีที่
วัสดุนนไม่
ั ้ สามารถเคลือ่ นย้ ายได้ )
3.4 ประดิษฐ์ ของใช้ จากวัสดุธรรมชาติในท้ องถิ่นไม่จากัดชนิดรูปแบบอิสระ
3.5 ระยะเวลาที่ใช้ ในการแข่งขัน 4 ชัว่ โมง
3.6 เตรี ยมกระดาษขนาด A4 และอุปกรณ์ สาหรับการออกแบบและแสดงการคิดต้ นทุน – กาไร ราคา
จาหน่าย ไว้ ที่โต๊ ะแข่งขัน
3.7 ให้ แสดงผลงานให้ คณะกรรมการตรวจประเมินเฉพาะที่ประดิษฐ์ ในเวลาแข่งขันเท่านัน้
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
10
คะแนน
4.2 กระบวนการทางาน
40
คะแนน
- การออกแบบ
- ปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่ออกแบบ
- การร่วมมือในการทางาน
- ทักษะการปฏิบตั ิงาน
- การใช้ วสั ดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- การใช้ และการเก็บอุปกรณ์และความสะอาดบริ เวณที่ปฏิบตั ิงาน
4.3 ผลงาน
50
คะแนน
- ความประณีตคงทนสวยงาม
- ความคิดสร้ างสรรค์
- ประโยชน์การใช้ งาน
- ผลงานสามารถประยุกต์ไปสูอ่ าชีพ (จากการสัมภาษณ์)
- การคิดต้ นทุน – กาไร ราคาจาหน่าย
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5 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
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10 คะแนน
10 คะแนน
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5 คะแนน
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน
80 – 100
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสิน 3 – 5 คน (ในกรณีจาเป็ น อาจพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการเพิ
้
่มเติมได้ ตามความ
เหมาะสม)
6.3 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในท้ องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
6.4 ข้ อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผ้ สู อนควรแต่งตังให้
้ ตดั สินในระดับชันที
้ ่ทาการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ลานกิจกรรม / ลานเอนกประสงค์ หรื อสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสมที่คนไม่พลุกพล่าน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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