รายละเอียด
แนวทางการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔
ประกอบวิธีปฏิบัติขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วาดวยการประชุมวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔
…………………………….

วิธีปฏิบัติขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ มารี ว าด ว ยการประชุ มวิ ช าการองค การเกษตรกรในอนาคตแห ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตอนที่ ๘ ขอ ๔๑ กําหนดใหองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ กําหนดรายละเอียดประกอบวิธีปฏิบัติการแขงขันทักษะ
วิชาชีพในงานประชุมวิชาการองคการ ฯ
ดังนั้น องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย จึงกําหนดรายละเอียดการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ สาขา ศิลปเกษตร ไวดังนี้
ตอนที่๑
วัตถุประสงค
ขอ ๑ เพื่อเปนการนําความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ ของสมาชิกองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย มาใชในการแสดงความสามารถทางวิชาการ
ขอ ๒ เพื่อนําผลการแขงขันของสมาชิกที่ผานสมรรถนะในระดับที่กําหนดโดยรวมไมนอย
กวา ๗๐ คะแนน สามารถนําไปปรับเทียบโอนกับมาตรฐานวิชาชีพในรายวิชาที่เกี่ยวของและ
สอดคลองไดบางสวนและหรือทั้งรายวิชา โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานศึกษา
ตอนที่๒
ผูเขาแขงขัน
ขอ ๓ การสมัครเขาแขงขัน
๓.๑ การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับหนวย
ใหสมาชิกที่ประสงคจะเขาแขงขัน เขียนใบสมัคร ยื่นตอครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ
องคการ ฯ ระดับหนวย โดยมีสิทธิที่จะสมัคร เขาแขงขันไดตามที่คณะกรรมการจัดการประชุม
วิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับหนวย กําหนด

๒
๓.๒ จํานวนผูเขาแขงขันทักษะเกษตรสาขาศิลปะเกษตร ระดับหนวยในแตละ
ทักษะใหมีจํานวนผูเขาแขงขัน ไมนอยกวา ๕ คน หรือ ๕ ทีม หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอํานวยการระดับหนวย
๓.๓ การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค
และชาติ ใหสมาชิกที่ไดรับสิทธิการเปนตัวแทนของหนวยหรือภาค เขียนใบสมัครการเขาแขงขัน ยื่น
ตอครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงานองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับหนวยที่
สังกัด โดยมีสิทธิที่จะเขาแขงขันไดเพียงบุคคล หรือทีมละ ๑ทักษะเทานั้น
๓.๔ ผูที่ไดอันดับ ๑ ในระดับหนวยเปนตัวแทนขององคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทยหนวยเขาแขงขันทักษะ ในงานประชุมวิชาการขององคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ระดับภาคและผูที่ไดอันดับ ๑๒ และ ๓ ในระดับภาค เปนตัวแทนขององคการเกษตรกร
ในอนาคตแหงประเทศไทยของภาคเขาแขงขันทักษะในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ใหสมาชิกที่
ไดรับสิทธิเปนผูแทนของหนวย เขียนใบสมัครการเขาแขงขันยื่นตอ ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ดําเนินงานองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับหนวยที่สังกัดโดยมีสิทธิที่จะเขา
แขงขันไดเพียงบุคคล หรือ ทีมละ ๑ ทักษะเทานั้น
ขอ ๔ คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
๔.๑ สมาชิกที่เขาแขงขันตองเปนสมาชิกสามัญ ตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ขอ ๑๓ (๑๓.๑)
หมายถึงผูขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนนักศึกษา ที่กําลังศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
สถานศึกษาที่จัดตั้งหนวยองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ฯ
๔.๒ ในกรณีที่สมาชิกผูใด สมัครเขาแขงขัน ในการประชุมวิชาการองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย แตละระดับ และพบวามีคุณสมบัติไมครบถวน ใหยกเลิกผล
การตัดสินและรางวัลที่ไดรับไปแลวทุกระดับและใหระงับการรวมแขงขันที่กําลังแขงขันหรือที่จะ
แขงขันตอไปของสมาชิกผูนั้น
ขอ ๕ สิทธิและหนาที่ของผูสมัครเขาแขงขันทักษะวิชาชีพ
๕.๑ ไดรับการพิจารณาใหเปนผูรวมการแขงขัน ในการประชุมวิชาการองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับหนวย ตามที่สมัคร
๕.๒ ไดรับสิทธิเปนตัวแทนไปรวมการประชุมวิชาการ องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ระดับภาคหรือระดับชาติ
๕.๓ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและไดรับเกียรติบัตร จากองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทย แตละระดับ เมื่อผานการเกณฑมาตรฐานหรือผลสัมฤทธ

๓
๕.๔ ตัวแทนของหนวยที่เขาแขงขันระดับชาติ ไดรับการประเมินใหผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรและสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ
๕.๕ ใหสมาชิกผูเขาแขงขัน แตงกายตามระดับของสมาชิก สมาชิกผูเขาแขงขันตอง
รายงานตัวตอคณะกรรมการตัดสิน กอนเวลาการแขงขันไมนอยกวา ๑๐ นาที ณ สถานที่แขงขัน
หรือสถานที่ ที่คณะกรรมการกําหนด
หากสมาชิกผูเขาแขงขัน ไปรายงานตัวชากวากําหนดดังกลาว ใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการตัดสิน จะพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต ใหเขาแขงขัน
๕.๖ ใหผูเขาแขงขันแสดงตน โดยบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษา หรือบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวสมาชิกองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ตอ
คณะกรรมการตัดสิน เมื่อรายงานตัวเขาแขงขัน
ตอนที่ ๓
การประกาศวิธีการตัดสินการรายงานผลและประกาศผลการแขงขัน
ขอ ๖ การประกาศวิธีการตัดสิน การรายงานผลและประกาศผลการแขงขัน ใหถือปฏิบัติตาม
วิธีปฏิบัติขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย วาดวยการประชุมวิชาการองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ตอนที่ ๖ ขอ ๒๙, ๓๑
ตอนที่ ๔
หนาที่ของหนวยและของสถานที่จัดการประชุมวิชาการ อกท.
ขอ ๗ หนาที่ของหนวย
๗.๑ ใหนายทะเบียนการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ
ไทย ระดับหนวย ระดับภาค สงรายชื่อผูเขาแขงขันใหแกหนวยที่จะจัดการประชุมวิชาการ องคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในระดับภาคและระดับชาติ ภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับนั้น ๆ กําหนด
๗.๒ ใหครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงานองคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ระดับหนวย จัดสงหรือนําสงใบสมัครและคาลงทะเบียนการแขงขัน ตอฝายทะเบียน
ขอมูลการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย แตละระดับ ตามวัน เวลา
และอัตราที่กําหนด
สําหรับคาลงทะเบียนเมื่อนําจัดสงหรือนําสงแลว ใหเปนสิทธิของสถานที่จัดการ
ประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ที่จะไมคืนเมื่อผูสมัครไมไดเขาแขงขันไม

๔
วากรณีใด ๆ ก็ตาม และผูที่ไดรับสิทธิในการเปนตัวแทน แทนผูที่ไมไดเขาแขงขัน จะตองสมัคร
และลงทะเบียนการแขงขันใหม
๗.๓ ในการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค
เมื่อสมาชิกที่เปนบุคคลหรือทีมของหนวย ไมสามารถเขารวมการแขงขันในระดับภาค ใหดําเนินการ
ตามวิธีปฏิบัติขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย วาดวยการประชุมวิชาการองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ตอนที่ ๔ ขอ ๒๓ (๒๓.๑)(๒๓.๓)
๗.๔ ในการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ระดับชาติ เมื่อสมาชิกที่เปนบุคคลหรือทีม ของหนวยไมสามารถเขารวมการแขงขันในระดับนั้น ๆ ได
ใหแจงตอนายทะเบียน การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค
เพื่อแจงใหบุคคลหรือทีมของหนวยถัดไป เขารวมการประชุมวิชาการแทนตามลําดับ ตามวิธีปฏิบัติ
ขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย วาดวยการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๔๘ ตอนที่ ๔ ขอ ๒๓ (๒๓.๒) (๒๓.๓)
๗.๕ ในกรณีที่มีความประสงคที่จะยื่นอุทธรณเกี่ยวกับการแขงขัน ใหดําเนินการ
ตามรายละเอียดหลักเกณฑการยื่นอุทธรณประกอบวิธีปฏิบัติขององคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย วาดวยการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรดในอนาคตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘
ตอนที่๕
ทักษะ กติกาการแขงขันและการตัดสิน
ขอ ๘ กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร มีจํานวน ๙ ทักษะ คือ
๘.๑ ทักษะการจัดสวนหยอม
๘.๒ ทักษะการจัดสวนถาด
๘.๓ ทักษะการจัดสวนในภาชนะแกวใส
๘.๔ ทักษะการจัดสวนตูกระจก
๘.๕ ทักษะการจัดสวนตูปลา
๘.๖ ทักษะการจัดดอกไม
๘.๗ ทักษะศิลปประดิษฐ
๘.๘ ทักษะการสรางน้ําตกจําลอง
๘.๙ ทักษะการออกแบบภูมิทัศน

๕
ขอ ๙ กติกาการแขงขันและการตัดสิน
๙.๑ ทักษะการจัดสวนหยอม
๙.๑.๑ วัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิก อกท. มีสมรรถนะดังนี้
๙.๑.๑.๑ มีความรูความเขใจในหลักการและกระบวนการจัดสวนหยอม
๙.๑.๑.๒ มีทักษะในการวางแผน การออกแบบ เขียนแบบ เลือก กําหนดพันธุไม
วัสดุในการจัดสวนหยอมและสามารถประเมินราคาไดอยางเหมาะสม
๙.๑.๑.๓ มีเจตคติที่ดีตออาชีพการจัดสวนหยอม
๙.๑.๒ กติกาการแขงขัน
๙.๑.๒.๑ จํานวนผูเขาแขงขัน หนวยละ ๓ คน
๙.๑.๒.๒ เวลาที่ใชในการแขงขัน ๔ ชั่วโมง โดยแบงออกเปน ๒ สวน
๑) เขียนแบบแปลน ๑ ชั่วโมง
๒) จัดสวน ๓ ชั่วโมง
๙.๑.๒.๓ ใหผูเขาแขงขันจัดสวนไมในรมหรือสวนไมกลางแจง โดยใหคณะกรรมการ
อํานวยการ อกท. ระดับชาติกําหนดเปนแนวปฏิบัติในแตละป และตองปฏิบัติตามขอกําหนดตอไปนี้
๑) ผูเขียนแบบแปลนสามารถลงสีใหสวยงามได โดยคณะกรรมการตัดสิน
เปนผูกําหนดมาตราสวน
๒) วัสดุที่ใชในการจัดสวนตองเปนพืชพรรณไมนอยกวา ๖๐ % ของพื้นที่
๓) การปลูกพันธุไมในสวนจะปลูกทั้งภาชนะ หรือถอดภาชนะปลูกก็ได
๔) กรอบของสวนจะมีหรือไมมีก็ได
๕) ตองจัดสวนใหผูชมสามารถมองไดรอบทิศ (ไมมีฉากบัง)
๖) ใหจัดสวนขนาดพื้นที่ไมนอยกวา ๒ x ๓ เมตรและไมเกิน ๒.๕๐ x
๓.๕๐ เมตร โดยวัดจากขอบนอกของกรอบ
๙.๑.๒.๔ ใหกรรมการจัดการแขงขัน จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณตอไปนี้
๑) โตะสําหรับเขียนแบบพรอมเกาอี้ หนวยละ ๑ ชุด
๒) กระดาษเขียนแบบขนาดประมาณ ๔๐x๖๐ ซ.ม.
๓) นาฬิกาจับเวลา
๔) กริ่งสัญญาณ
๕) พื้นที่จัดสวนขนาดพื้นที่ ๒.๕๐ x ๓.๕๐ เมตร ตอ ๑ หนวย
๖) ดิน หรือทราย หรือวัสดุปลูกอื่น ๆ สําหรับจัดสวน
๗) หญานวลนอย หรือหญามาเลเซีย หนวยละ ๕ ตารางเมตร

๖
๘) น้ํา รดตนไม หนวยละ ๑ ใบ
๙) ปลัก๊ ไฟฟา หนวยละ ๑ ชุด
๑๐ ) ปายติดแสดงแบบแปลน หนวยละ ๑ อัน
๙.๑.๒.๕ ใหผูแขงขัน จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณตอไปนี้
๑ ) อุปกรณการเขียนแบบ
๒ ) พันธุไมสําหรับจัดสวน
๓ ) วัสดุที่ใชประดับตกแตงสวน
๔) เครื่องมือและอุปกรณในการจัดสวน
๙.๑.๓ วิธีการแขงขัน
๙.๑.๓.๑ ทําการแขงขันพรอมกันทุกหนวย เมื่อกรรมการใหสัญญาณ
เริ่มตนการแขงขันทั้ง ๒ สวน
๙.๑.๓.๒ สวนที่ ๑ ทําการเขียนแบบแปลน ประเมินราคา และกรอบ
แนวความคิดการจัดสวน ใหแลวเสร็จในเวลา ๑ ชั่วโมงกอนลงมือจัดสวน หากเขียนแบบแปลนเสร็จ
กอนเวลา ๑ ชั่วโมง จะตองรอแขงขันสวนที่ ๒ พรอมกันทั้งหมด
๙.๑.๓.๓สวนที่ ๒ ทําการแขงขันจัดสวนในเวลาที่กําหนด ๓ ชั่วโมง
๙.๑.๓.๔เมื่อกรรมการใหสัญญาณหมดเวลาการแขงขัน ผูแขงขันที่ผลงาน
ยังไมแลวเสร็จใหทําตอไดอีก ๑ นาที โดยกรรมการบันทึกเวลาสวนที่เกินไว หากยังไมเสร็จอีก
กรรมการจะใหทําจนเสร็จ แตจะไมพิจารณาการตัดสิน
๙.๑.๔การตัดสินผลการแขงขัน
๙.๑.๔.๑ใหคณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลการแขงขันจากเกณฑตอไปนี้
๑ ) ถาผิดกติกาขอ ๑๕.๒.๓ (๒) และ ๑๕.๒.๓ (๖) คณะกรรมการ
จะไมพิจารณาตัดสิน
๒ ) เกณฑตามแบบใหคะแนนที่กําหนด
๓ ) แบบแปลนที่สมบูรณ
๔ ) การประเมินราคาถูกตองตามหลักวิชาการและกรอบ
แนวความคิดการจัดสวน
๕) ความถูกตองครบถวนของผลงานตามกติกา
๙.๑.๔.๒ ใหกรรมการตัดสินนําคะแนนดิบมารวมกันและจัดอันดับที่ของผู
เขาแขงขันทุกทีม แลวนําอันดับที่จากคณะกรรมการแตละคนมารวมกัน ผูเขาแขงขันที่ไดผลรวม
อันดับที่นอยที่สุดเปนผูชนะการแขงขันตามลําดับ

๗
๙.๑.๔.๓ ในกรณีที่ผูเขาแขงขันมีอันดับที่เทากัน ใหคณะกรรมการตัดสิน
ทุกคนรวมกันพิจารณาดําเนินการดวยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อจัดอันดับใหมไมใหซ้ํากัน
๙.๑.๔.๔ ประกาศผลตามระดับผลสัมฤทธิ์หรือมาตรฐานของผูที่ผานเกณฑ
และจัดมอบเกียรติบัตรใหผูที่ผานเกณฑดังนี้
- ระดับดีมาก (เกียรติบัตรเหรียญทอง) คะแนน ๙๐-๑๐๐
- ระดับดี (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) คะแนน ๘๐-๘๙
- ระดับพอใช/ปานกลาง (เกียรติบัตรเหรียญทองแดง)คะแนน ๗๐-๗๙

๘
แบบการใหคะแนนการแขงขันการจัดสวนหยอมสาขาศิลปเกษตร
การแขงขันทักษะอกท. ระดับ…………..ครั้งที่………ณ……………………………………….
ชื่อผูเขาแขงขัน…………………………………..หนวย…….………………….ภาค………………
ลําดับที่
ลักษณะที่พิจารณาใหคะแนน
๑.
การเขียนแบบแปลนสวน
(๒๕ คะแนน )
- มาตราสวน
- สัญลักษณ
- ความถูกตองและความสวยงาม
๒.
ขั้นตอนการจัดสวน
(๔๐ คะแนน )
- การเตรียมวัสดุปลูก
- การเลือกใชพันธุไม
- การใชวัสดุตกแตง
- การปลูกหญาหรือปูวัสดุอื่น ๆ
- ความถูกตองตามหลักการจัดสวน
- ความประณีต
๓.
ผลงาน
(๓๐ คะแนน )
- รูปแบบ
- ความสมดุล
- ความกลมกลืนและความสวยงาม
- จุดเดน
- การปฏิบัติหลังจัดสวน
๔.

การประเมินราคาและกรอบแนวความคิดการจัดสวน ( ๕ คะแนน )

รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๕
๕
๑๕
๕
๑๐
๕
๕
๑๐
๕
๕
๕
๑๐
๕
๕
๕
๑๐๐

ลงชื่อ………………………………………กรรมการ
(………………………………….)

๙
๙.๒ ทักษะการจัดสวนถาด
๙.๒.๑ วัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิก อกท. มีสมรรถนะดังนี้
๙.๒.๑.๑ มีความรูความเขใจในหลักการและกระบวนการจัดสวนถาด
๙.๒.๑.๒ มีทักษะในการวางแผน การออกแบบ เขียนแบบ เลือก
กําหนดพันธุไม วัสดุในการจัดสวนถาดและสามารถประเมินราคาไดอยางเหมาะสม
๙.๒.๑.๓ มีเจตคติที่ดีตออาชีพการจัดสวนถาด
๙.๒.๒ กติกาการแขงขัน
๙.๒.๒.๑ จํานวนผูเขาแขงขัน หนวยละ ๑ คน
๙.๒.๒.๒ เวลาที่ใชในการแขงขัน ๓ ชั่วโมง โดยแบงออกเปน ๒ สวน
๑) เขียนแบบแปลน ๑ ชั่วโมง
๒) จัดสวน ๒ ชั่วโมง
๙.๒.๒.๓ ผูเขาแขงขันจะจัดสวนชื้นหรือสวนแหงก็ได และวัสดุตาง ๆ ที่ใช
ประกอบการจัดสวนใหใชไดตามความเหมาะสมผูเขาแขงขันตองเขียนแบบแปลนลงสีใหสวยงามตาม
มาตราสวนที่คณะกรรมการตัดสินเปนผูกําหนด
๙.๒.๒.๓ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณตอไปนี้
๑) โตะสําหรับเขียนแบบพรอมเกาอี้ หนวยละ ๑ชุด
๒) กระดาษเขียนแบบขนาดประมาณ ๔๐-/-๖๐ซ.ม.
๓) นาฬิกาจับเวลา
๔) กริ่งสัญญาณ
๕) ปายติดแสดงแบบแปลน
๙.๒.๒.๔ ใหผูเขาแขงขัน จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณตอไปนี้
๑) อุปกรณการเขียนแบบ
๒) พันธุไมสําหรับจัดสวน
๓) วัสดุที่ใชประดับตกแตงสวน
๔) วัสดุปลูก
๕) เครื่องมือและอุปกรณในการจัดสวน
๖) ถาดหรือภาชนะที่มีลักษณะคลายถาดมีรูปลักษณะเปนเหลี่ยม
กลม หรือรี จะตองมีความกวางและยาวไมเกิน ๒๕ นิ้ว
๙.๒.๓ วิธีการแขงขัน
๙.๒.๓.๑ ทําการแขงขันพรอมกันทุกหนวย เมื่อกรรมการใหสัญญาณ
เริ่มตนการแขงขันทั้ง ๒ สวน

๑๐
๙.๒.๓.๒ สวนที่ ๑ ทําการเขียนแบบแปลนประเมินราคาและกรอบ
แนวคิดการจัดสวนใหแลวเสร็จในเวลา ๑ ชั่วโมงกอนลงมือจัดสวน หากเขียนแบบแปลนเสร็จกอน
เวลา ๑ ชัว่ โมง จะตองรอแขงขันสวนที่ ๒ พรอมกันทั้งหมด
๙.๒.๓.๓ สวนที่ ๒ ทําการแขงขันจัดสวนในเวลาที่กําหนด ๒ ชั่วโมง
๙.๒.๓.๔ เมื่อกรรมการใหสัญญาณหมดเวลาการแขงขัน ผูแขงขันที่ผลงาน
ยังไมแลวเสร็จใหทําตอไดอีก ๑ นาที โดยกรรมการบันทึกเวลาสวนที่เกินไว หากยังไมเสร็จอีก
กรรมการจะใหทําจนเสร็จแตจะไมพิจารณาการตัดสิน
๙.๒.๔ การตัดสินผลการแขงขัน
๙.๒.๔.๑ ใหคณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลการแขงขันจากเกณฑตอไปนี้
๑) ถาผิดกติกาขอ ๑๖.๒.๔ (๖) คณะกรรมการจะไมพิจารณาตัดสิน
๒) เกณฑตามแบบใหคะแนนที่กําหนด
๓) แบบแปลนที่สมบูรณ
๔) การประเมินราคาถูกตองตามหลักวิชาการ และกรอบแนวความคิด
การจัดสวน
๕) ความถูกตองครบถวนของผลงานตามกติกา
๙.๒.๔.๒ ใหกรรมการตัดสินนําคะแนนดิบมารวมกันและจัดอันดับที่ของผู
เขาแขงขันทุกทีม แลวนําอันดับที่จากคณะกรรมการแตละคนมารวมกัน ผูเขาแขงขันที่ไดผลรวม
อันดับที่นอยที่สุดเปนผูชนะการแขงขันตามลําดับ
๙.๒.๔.๓ ในกรณีที่ผูเขาแขงขันมีอันดับที่เทากัน ใหคณะกรรมการตัดสิน
ทุกคนรวมกันพิจารณาดําเนินการดวยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อจัดอันดับใหมไมใหซ้ํากัน
๙.๒.๔.๔ ประกาศผลตามระดับผลสัมฤทธิ์หรือมาตรฐานของผูที่ผานเกณฑ
และจัดมอบเกียรติบัตรใหผูที่ผานเกณฑดังนี้
- ระดับดีมาก (เกียรติบัตรเหรียญทอง) คะแนน ๙๐-๑๐๐
- ระดับดี (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) คะแนน ๘๐-๘๙
- ระดับพอใช/ปานกลาง (เกียรติบัตรเหรียญทองแดง)คะแนน ๗๐-๗๙

๑๑
แบบการใหคะแนนการแขงขันการจัดสวนถาดสาขาศิลปเกษตร
การแขงขันทักษะอกท. ระดับ…………..ครั้งที่………ณ……………………………………….
ชื่อผูเขาแขงขัน…………………………………..หนวย…….………………….ภาค………………
ลําดับที่

ลักษณะที่พิจารณาใหคะแนน

๑.

การเขียนแบบแปลนสวน
( ๒๕ คะแนน )
-มาตราสวน
-สัญลักษณ
-ความถูกตองและความสวยงาม
ขั้นตอนการจัดสวน
( ๔๐ คะแนน )
-การเตรียมวัสดุปลูก
-การเลือกใชพันธุไม
-การเลือกใชวัสดุตกแตง
-ความถูกตองตามหลักการจัดสวน
-ความประณีต
ผลงาน
( ๓๐ คะแนน )
-รูปแบบ
-ความสมดุล
-ความกลมกลืนและความสวยงาม
-จุดเดน
-การปฏิบัติหลังจัดสวน
การประเมินราคา และกรอบแนวความคิดการจัดสวน
( ๕ คะแนน )
รวมคะแนน

๒.

๓.

๔.

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๕
๕
๑๕
๕
๑๐
๑๐
๑๐
๕
๕
๕
๑๐
๕
๕
๕
๑๐๐

ลงชื่อ…………………………………….กรรมการ
(…………………………………….)

๑๒

๙.๓ ทักษะการจัดสวนในภาชนะแกวใส
๙.๓.๑ วัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิก อกท. มีสมรรถนะดังนี้
๙.๓.๑.๑ มีความรูความเขใจในหลักการและกระบวนการจัดสวนในภาชนะแกวใส
๙.๓.๑.๒ มีทักษะในการวางแผน การออกแบบ เขียนแบบ เลือก
กําหนดพันธุไม วัสดุในการจัดสวนในภาชนะแกวใสและสามารถประเมินราคาไดอยางเหมาะสม
๙.๓.๑.๓ มีเจตคติที่ดีตออาชีพการจัดสวนในภาชนะแกวใส
๙.๓.๒ กติกาการแขงขัน
๙.๓.๒.๑ จํานวนผูเขาแขงขัน หนวยละ ๑ คน
๙.๓.๒.๒ เวลาที่ใชในการแขงขัน ๓ ชั่วโมง โดยแบงออกเปน ๒ สวน
๑) เขียนแบบแปลน ๑ ชั่วโมง
๒) จัดสวน ๒ ชั่วโมง
๙.๓.๒.๓ ใหผูเขาแขงขันจะจัดสวนแคคตัส และหรือไมอวบน้ําโดยวัสดุตาง
ๆ ที่ใชประกอบการจัดสวนใหใชไดตามความเหมาะสม และผูเขาแขงขันตองเขียนแบบแปลนลงสีให
สวยงามตามมาตราสวนที่คณะกรรมาการตัดสินเปนผูกําหนด
๙.๓.๒.๔ ใหกรรมการจัดการแขงขัน จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณตอไปนี้
๑) โตะสําหรับเขียนแบบพรอมเกาอี้ หนวยละ ๑ ชุด
๒) กระดาษเขียนแบบขนาด ประมาณ ๔๐x๖๐ ซ.ม.
๓) นาฬิกาจับเวลา
๔) กริ่งสัญญาณ
๕) ปายติดแสดงแบบแปลน
๙.๓.๒.๕ ใหผูเขาแขงขัน จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณตอไปนี้
๑) อุปกรณการเขียนแบบ
๒) พันธุไมสําหรับจัดสวน
๓) วัสดุที่ใชประดับตกแตงสวน
๔) วัสดุปลูก
๕) เครื่องมือและอุปกรณในการจัดสวน
๖) ภาชนะแกวใส เปนเนื้อเดียวกัน ไมมีรอยตอไมจํากัดรูปทรง
และไมจํากัดขนาด แตจะตองมีขอบสูงไมนอยกวา ๖ นิ้ว โดยวัดความสูงจากกนภาชนะดานนอกถึง
สวนปากภาชนะนั้น

๑๓
๙.๓.๓ วิธีการแขงขัน
๙.๓.๓.๑ ทําการแขงขันพรอมกันทุกหนวย เมื่อกรรมการใหสัญญาณ
เริ่มตนการแขงขันทั้ง ๒ สวน
๙.๓.๓.๒ สวนที่ ๑ ทําการเขียนแบบแปลน ประเมินราคาและกรอบ
แนวความคิดการจัดสวนใหแลวเสร็จในเวลา ๑ ชั่วโมงกอนลงมือจัดสวน หากเขียนแบบแปลนเสร็จ
กอนเวลา ๑ ชั่วโมง จะตองรอแขงขันสวนที่ ๒ พรอมกันทั้งหมด
๙.๓.๓.๓ สวนที่ ๒ ทําการแขงขันจัดสวนในเวลาที่กําหนด ๒ ชั่วโมง
๙.๓.๓.๔ เมื่อกรรมการใหสัญญาณหมดเวลาการแขงขัน ผูแขงขันที่ผลงาน
ยังไมแลวเสร็จใหทําตอไดอีก ๑ นาที โดยคณะกรรมการบันทึกเวลาสวนที่เกินไว หากยังไมเสร็จอีก
กรรมการจะใหทําจนเสร็จแตจะไมพิจารณาการตัดสิน
๙.๓.๔ การตัดสินผลการแขงขัน
๙.๓.๔.๑ ใหคณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลการแขงขันจากเกณฑตอไปนี้
๑) ถาผิดกติกาขอ ๑๗.๒.๕ (๖) คณะกรรมการจะไมพิจารณาตัดสิน
๒) เกณฑตามแบบใหคะแนนที่กําหนด
๓) แบบแปลนที่สมบูรณ
๔) การประเมินราคาถูกตองตามหลักวิชาการและกรอบ
แนวความคิดการจัดสวน
๕) ความถูกตองครบถวนของผลงานตามกติกา
๙.๓.๔.๒ ใหกรรมการตัดสินนําคะแนนดิบมารวมกันและจัดอันดับที่ของผู
เขาแขงขันทุกทีม แลวนําอันดับที่จากคณะกรรมการแตละคนมารวมกัน ผูเขาแขงขันที่ไดผลรวม
อันดับที่นอยที่สุดเปนผูชนะการแขงขันตามลําดับ
๙.๓.๔.๓ ในกรณีที่ผูเขาแขงขันมีอันดับที่เทากัน ใหคณะกรรมการตัดสิน
ทุกคนรวมกันพิจารณาดําเนินการดวยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อจัดอันดับใหมไมใหซ้ํากัน
๙.๓.๔.๔ ประกาศผลตามระดับผลสัมฤทธิ์หรือมาตรฐานของผูที่ผานเกณฑ
และจัดมอบเกียรติบัตรใหผูที่ผานเกณฑดังนี้
- ระดับดีมาก (เกียรติบัตรเหรียญทอง) คะแนน ๙๐-๑๐๐
- ระดับดี (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) คะแนน ๘๐-๘๙
- ระดับพอใช/ปานกลาง (เกียรติบัตรเหรียญทองแดง)คะแนน ๗๐-๗๙

๑๔
แบบการใหคะแนนการแขงขันการจัดสวนในภาชนะแกวใสสาขาศิลปเกษตร
การแขงขันทักษะอกท. ระดับ…………..ครั้งที่………ณ……………………………………….
ชื่อผูเขาแขงขัน…………………………………..หนวย…….………………….ภาค………………
ลําดับที่
๑.

๒.

๓.

๔.

ลักษณะที่พิจารณาใหคะแนน
การเขียนแบบแปลนสวน
(๒๕ คะแนน)
- มาตราสวน
- สัญลักษณ
- ความถูกตองและความสวยงาม
ขั้นตอนการจัดสวน
(๔๐ คะแนน)
- การเตรียมวัสดุปลูก
- การเลือกใชพันธุไม
- การเลือกใชวัสดุตกแตง
-ความถูกตองตามหลักการจัดสวน
- ความประณีต
ผลงาน

คะแนนเต็ม
๕
๕
๑๕
๕
๑๐
๑๐
๑๐
๕

(๓๐ คะแนน)

- รูปแบบ
- ความสมดุล
- ความกลมกลืนและความสวยงาม
- จุดเดน
- การปฏิบัติหลังจัดสวน
การประเมินราคาและกรอบแนวความคิดการจัดสวน
(๕ คะแนน)
รวมคะแนน

๕
๕
๑๐
๕
๕
๕
๑๐๐

ลงชื่อ……………………………………….กรรมการ
(…………………………………….)

คะแนนที่ได

๑๕
๙.๔ ทักษะการจัดสวน ตูกระจก
๙.๔.๑ วัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิก อกท. มีสมรรถนะดังนี้
๙.๔.๑.๑ มีความรูความเขใจในหลักการและกระบวนการจัดสวนตูกระจก
๙.๔.๑.๒ มีทักษะในการวางแผน การออกแบบ เขียนแบบ เลือก
กําหนดพันธุไม วัสดุในการจัดสวนตูกระจกและสามารถประเมินราคาไดอยางเหมาะสม
๙.๔.๑.๓ มีเจตคติที่ดีตออาชีพการจัดสวนตูกระจก
๙.๔.๒ กติกาการแขงขัน
๙.๔.๒.๑ จํานวนผูเขาแขงขัน หนวยละ ๒ คน
๙.๔.๒.๒ เวลาที่ใชในการแขงขัน ๓ ชั่วโมง โดยแบงออกเปน ๒ สวน คือ
๑) เวลาเขียนแบบแปลน ๑ ชั่วโมง
๒) เวลาจัดสวน ๒ ชั่วโมง
๙.๔.๒.๓ ใหผูเขาแขงขันจัดสวนชื้น โดยใชวัสดุตาง ๆ ที่ใชประกอบการจัด
สวนใหใชไดตามความเหมาะสม และใหผูเขาแขงขันเขียนแบบแปลนและลงสีใหสวยงามตามมาตรา
สวนที่คณะกรรมการตัดสินกําหนด
๙.๔.๒.๔ ใหกรรมการการจัดการแขงขัน จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณตอไปนี้
๑) โตะสําหรับเขียนแบบพรอมเกาอี้ หนวยละ ๑ชุด
๒) กระดาษเขียนแบบขนาด ประมาณ ๔๐-/-๖๐ซ.ม.
๓) นาฬิกาจับเวลา
๔) กริ่งสัญญาณ
๕) ปายติดแสดงแบบแปลน
๙.๔.๒.๕ ใหผูเขาแขงขัน จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณตอไปนี้
๑) อุปกรณการเขียนแบบ
๒) พันธุไมสําหรับจัดสวน
๓) วัสดุที่ใชประดับตกแตงสวน
๔) วัสดุปลูก
๕) เครื่องมือและอุปกรณในการจัดสวน
๖) ตูกระจกรูปลักษณะสี่เหลี่ยม หรือรูปทรงอิสระ มีขนาดที่วัด
จากดานนอกของตูแตละดานไมเกิน ๒๔ นิ้ว
๙.๔.๓ วิธีการแขงขัน
๙.๔.๓.๑ ทําการแขงขันพรอมกันทุกหนวย เมื่อกรรมการใหสัญญาณ
เริ่มตนการแขงขันทั้ง ๒ สวน

๑๖
๙.๔.๓.๒ สวนที่ ๑ ทําการเขียนแบบแปลนประเมินราคา และกรอบ
แนวความคิดการจัดสวนใหแลวเสร็จในเวลา ๑ ชั่วโมงกอนลงมือจัดสวน หากเขียนแบบแปลนเสร็จ
กอนเวลา ๑ ชั่วโมง จะตองรอแขงขันสวนที่ ๒ พรอมกันทั้งหมด
๙.๔.๓.๓ ใหผูแขงขันประเมินราคาโดยแสดงรายละเอียดของการประเมิน
ราคาตามหลักวิชาใหถูกตองชัดเจน
๙.๔.๓.๔ สวนที่ ๒ ทําการแขงขันจัดสวนในเวลาที่กําหนด ๒ ชั่วโมง
๙.๔.๓.๕ เมื่อกรรมการใหสัญญาณหมดเวลาการแขงขัน ผูแขงขันที่ผลงาน
ยังไมแลวเสร็จใหทําตอไดอีก ๑ นาที โดยกรรมการบันทึกเวลาสวนที่เกินไว หากยังไมเสร็จกรรมการ
จะใหทําจนเสร็จแตจะไมพิจารณาการตัดสิน
๙.๔.๔ การตัดสินผลการแขงขัน
๙.๔.๔.๑ ใหคณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลการแขงขันจากเกณฑตอไปนี้
๑) ถาผิดกติกาขอ ๑๘.๒.๕ (๖) คณะกรรมการจะไมพิจารณาตัดสิน
๒) เกณฑตามแบบใหคะแนนที่กําหนด
๓) แบบแปลนที่สมบูรณ
๔) การประเมินราคาถูกตองตามหลักวิชาการ และกรอบ
แนวความคิดการจัดสวน
๕) ความถูกตองครบถวนของผลงานตามกติกา
๙.๔.๔.๒ ใหกรรมการตัดสินนําคะแนนดิบมารวมกันและจัดอันดับที่ของผู
เขาแขงขันทุกคน แลวนําอันดับที่จากคณะกรรมการแตละคนมารวมกัน ผูเขาแขงขันที่ไดผลรวม
อันดับที่นอยที่สุดเปนผูชนะการแขงขันตามลําดับ
๙.๔.๔.๓ ในกรณีที่ผูเขาแขงขันมีอันดับที่เทากัน ใหคณะกรรมการตัดสิน
ทุกคนรวมกันพิจารณาดําเนินการดวยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อจัดอันดับใหมไมใหซ้ํากัน
๙.๔.๔.๔ ประกาศผลตามระดับผลสัมฤทธิ์หรือมาตรฐานของผูที่ผานเกณฑ
และจัดมอบเกียรติบัตรใหผูที่ผานเกณฑดังนี้
- ระดับดีมาก (เกียรติบัตรเหรียญทอง) คะแนน ๙๐-๑๐๐
- ระดับดี (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) คะแนน ๘๐-๘๙
- ระดับพอใช/ปานกลาง (เกียรติบัตรเหรียญทองแดง)คะแนน ๗๐-๗๙

๑๗
แบบการใหคะแนนการแขงขันการการจัดสวนตูกระจกสาขาศิลปเกษตร
การแขงขันทักษะอกท. ระดับ…………..ครั้งที่………ณ……………………………………….
ชื่อผูเขาแขงขัน…………………………………..หนวย…….………………….ภาค………………
ลําดับที่
๑.

๒.

๓.

๔.

ลักษณะที่พิจารณาใหคะแนน
การเขียนแบบแปลนสวน
(๒๕ คะแนน)
- มาตราสวน
- สัญญาลักษณ
- ความถูกตองและความสวยงาม
ขั้นตอนการจัดสวน
(๔๐ คะแนน)
- การเตรียมวัสดุปลูก
- การเลือกใชพันธุไม
- การเลือกใชวัสดุตกแตง
-ความถูกตองตามหลักการจัดสวน
- ความประณีต
ผลงาน
(๓๐ คะแนน)
- รูปแบบ
- ความสมดุล
- ความกลมกลืนและความสวยงาม
- จุดเดน
- การปฏิบัติหลังจัดสวน
การประเมินราคาและกรอบแนวความคิดการจัดสวน
(๕ คะแนน)
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนทได
๕
๕
๑๕
๕
๑๐
๑๐
๑๐
๕
๕
๕
๑๐
๕
๕
๕
๑๐๐

ลงชื่อ………………………………………กรรมการ
(……………………………….……)

๑๘
๙.๕ ทักษะการจัดสวนตูปลา
๙.๕.๑ วัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิก อกท. มีสมรรถนะดังนี้
๙.๕.๑.๑ มีความรูความเขใจในหลักการและกระบวนการจัดสวนตูปลา
๙.๕.๑.๒ มีทักษะในการวางแผน การออกแบบ เขียนแบบ เลือก กําหนด
พันธุไม วัสดุในการจัดสวนตูปลาและสามารถประเมินราคาไดอยางเหมาะสม
๙.๕.๑.๓ มีเจตคติที่ดีตออาชีพการจัดสวนตูปลา
๙.๕.๒ กติกาการแขงขัน
๙.๕.๒.๑ จํานวนผูเขาแขงขัน หนวยละ ๒คน
๙.๕.๒.๒ เวลาที่ใชในการแขงขัน ๓ชั่วโมง โดยแบงออกเปน ๒สวนคือ
๑) เขียนแบบแปลน ๑ ชั่วโมง
๒) จัดตูปลา ๒ ชั่วโมง
๙.๕.๒.๓ ผูเขาแขงขันจะจัดตูปลาน้ําจืดหรือตูปลาทะเลก็ได วัสดุตาง ๆ ที่
ใชประกอบ การจัดตูปลาใหใชไดตามความเหมาะสม และตองจัดสวนตามขอกําหนดตอไปนี้
๑) ผูเขียนแบบสามารถลงสีใหสวยงามได โดยคณะกรรมการ
ตัดสินเปนผูกําหนดมาตราสวน
๒) ระดับน้ําในตูปลาตองต่ํากวาขอบบนของตูปลาไมนอยกวา ๑นิ้ว
๙.๕.๒.๔ ใหกรรมการจัดการแขงขัน จัดเตรียมวัสดุ - อุปกรณตอไปนี้
๑) โตะสําหรับเขียนแบบพรอมเกาอี้ หนวยละ ๑ ชุด
๒) กระดาษเขียนแบบขนาด ประมาณ ๔๐x๖๐ ซ.ม.
๓) นาฬิกาจับเวลา
๔) กริ่งสัญญาณ
๕) ปลั๊กไฟฟา หนวยละ ๑ ชุด
๖) น้ําสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จํานวน ๘ ขวด
๗) ปายติดแสดงแบบแปลน
๙.๕.๒.๕ ใหผูเขาแขงขัน จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณตอไปนี้
๑) อุปกรณการเขียนแบบ
๒) พันธุไมน้ําหรือพันธุไมสามารถเจริญเติบโตในตูปลาได
๓) วัสดุที่ใชประดับตกแตงตูปลา
๔) เครื่องปมอากาศและอุปกรณประกอบ
๕) อุปกรณการกรองน้ํา
๖) ปลาสวยงาม จํานวนที่เหมาะสมกับขนาดของตูปลา

๑๙
๗) ตูกกระจกรูปสี่เหลี่ยม หรือรูปทรงอิสระขนาดโดยวัดจาก
ดานนอกของตูจะตองไมเกินดานละ ๓๖ นิ้ว
๘) มีฝาปดตูปลา และระบบไฟสองสวาง
๙) ขาตั้งหรือที่ตั้งตูปลามีความสูง ๐.๘๕ เมตร
๙.๕.๓ วิธีการแขงขัน
๙.๕.๓.๑ ทําการแขงขันพรอมกันทุกหนวย เมื่อกรรมการใหสัญญาณ
เริ่มตนทําการแขงขันทั้ง ๒ สวน
๙.๕.๓.๒ สวนที่ ๑ ทําการเขียนแบบแปลนประเมินราคา และกรอบ
แนวความคิดการจัดสวนใหแลวเสร็จในเวลา ๑ ชั่วโมงกอนลงมือจัดตูปลา หากเขียนแบบแปลนเสร็จ
กอนเวลา ๑ ชั่วโมง จะตองรอแขงขันสวนที่ ๒ พรอมกันทั้งหมด
๙.๕.๓.๓ สวนที่ ๒ ทําการแขงขันจัดตูปลาในเวลาที่กําหนด ๒ ชั่วโมง
๙.๕.๓.๔ เมื่อกรรมการใหสัญญาณหมดเวลาการแขงขัน ผูแขงขันที่ผลงาน
ยังไมเสร็จใหทําตอได ๑ นาที โดยกรรมการบันทึกเวลาสวนที่เกินไว หากยังไมเสร็จอีกกรรมการจะให
ทําจนแลวเสร็จแตจะไมพิจารณาการตัดสิน
๙.๕.๔ การตัดสินผลการแขงขัน
๙.๕.๔.๑ ใหคณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลการแขงขันจากเกณฑตอไปนี้
๑) ถาผิดกติกาขอ ๑๙.๒.๕ (๗) คณะกรรมการจะไมพิจารณาตัดสิน
๒) เกณฑตามแบบใหคะแนนที่กําหนด
๓) แบบแปลนที่สมบูรณ
๔) การประเมินราคาถูกตองตามหลักวิชาการ
๕) ความถูกตองครบถวนของผลงานตามกติกา เชนจะตองเครื่อง
ปมอากาศ และปลาสวยงาม เปนตน
๙.๕.๔.๒ ใหกรรมการตัดสินนําคะแนนดิบมารวมกันและจัดอันดับที่ของผู
เขาแขงขันทุกทีม แลวนําอันดับที่จากคณะกรรมการแตละคนมารวมกัน ผูเขาแขงขันที่ไดผลรวม
อันดับที่นอยที่สุดเปนผูชนะการแขงขันตามลําดับ
๙.๕.๔.๓ ในกรณีที่ผูเขาแขงขันมีอันดับทีเ่ ทากัน ใหคณะกรรมการตัดสิน
ทุกคนรวมกันพิจารณาดําเนินการดวยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อจัดอันดับใหมไมใหซ้ํากัน
๙.๕.๔.๔ ประกาศผลตามระดับผลสัมฤทธิ์หรือมาตรฐานของผูที่ผานเกณฑ
และจัดมอบเกียรติบัตรใหผูที่ผานเกณฑดังนี้
- ระดับดีมาก (เกียรติบัตรเหรียญทอง) คะแนน ๙๐-๑๐๐
- ระดับดี (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) คะแนน ๘๐-๘๙

๒๐
- ระดับพอใช/ปานกลาง (เกียรติบัตรเหรียญทองแดง)คะแนน ๗๐-๗๙
แบบการใหคะแนนการแขงขันการจัดตูปลาสาขาศิลปเกษตร
การแขงขันทักษะอกท. ระดับ…………..ครั้งที่………ณ……………………………………….
ชื่อผูเขาแขงขัน…………………………………..หนวย…….………………….ภาค………………
ลําดับที่
๑.

๒.

๓.

๔.

ลักษณะที่พิจารณาใหคะแนน
การเขียนแบบแปลนสวน
(๒๕ คะแนน)
- มาตราสวน
- สัญลักษณ
- ความถูกตองและความสวยงาม
การจัดตูปลา
(๔๐ คะแนน)
- ความปราณีต
- ความถูกตองตามหลักการจัด
- การเลือกใชพันธุไม
- การเลือกใชวัสดุตกแตง
- ชนิดและสัดสวนของปลา
ผลงาน
(๓๐ คะแนน)
- รูปแบบ
- ความสมดุล
- การใชเครื่องปมอากาศ
- ความกลมกลืนและความสวยงาม
- จุดเดน
การประเมินราคา และกรอบแนวความคิดการจัดสวน
( ๕ คะแนน )
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
๕
๕
๑๕
๕
๑๐
๑๐
๑๐
๕
๕
๕
๕
๑๐
๕
๕
๑๐๐

ลงชื่อ…….………………………………กรรมการ
(……………………………….)

คะแนนที่ได

๒๑
๘.๖ ทักษะการจัดดอกไม
๙.๖.๑ วัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิก อกท. มีสมรรถนะดังนี้
๙.๖.๑.๑ มีความรูความเขใจในหลักการและกระบวนการจัดดอกไม
๙.๖.๑.๒ มีทักษะในการออกแบบการจัดดอกไมที่หลากหลาย เลือก
กําหนด วัสดุ ในการจัดดอกไมและสามารถประเมินราคาไดอยางเหมาะสม
๙.๕.๑.๓ มีเจตคติที่ดีตออาชีพการจัดดอกไม
๙.๖.๒ กติกาการแขงขัน
๙.๖.๒.๑ จํานวนผูเขาแขงขัน หนวยละ๑คน
๙.๖.๒.๒ เวลาที่ใชในการแขงขัน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๙.๖.๒.๓ ใหผูเขาแขงขันจัดดอกไมจํานวน ๑ ชุด โดยจะเลือกจัดดวย
ดอกไมแหง หรือดอกไมสดรวมกับดอกไมแหงก็ได และสามารถใชชิ้นสวนของพืชพรรณตามธรรมชาติ
หรือวัสดุตกแตงมาประกอบการจัดไดตามความเหมาะสม
๙.๖.๒.๔ ผลงานที่จัดเสร็จแลว ใหประเมินราคาตามสภาพจริง
๙.๖.๒.๕ ใหกรรมการจัดการแขงขัน จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณตอไป
๑) โตะสําหรับจัดดอกไม
๒) นาฬิกาจับเวลา
๓) กริ่งสัญญาณ
๙.๖.๒.๖ ใหผูเขาแขงขัน จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณตอไปนี้
๑) ดอกไมสดหรือดอกไมแหง ซึ่งไมเปนดอกไมประดิษฐสําเร็จรูป
๒) ชิ้นสวนของพืชพรรณ และวัสดุตกแตง
๓) เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการจัดดอกไม
๙.๖.๓ วิธีการแขงขัน
๙.๖.๓.๑ ทําการแขงขันพรอมกันทุกหนวย เมื่อกรรมการใหสัญญาณ
เริ่มตนทําการแขงขัน
๙.๖.๓.๒ ใหจัดดอกไมประเมินราคา และกรอบแนวความคิดการจัด ในเวลาที่
กําหนด ๒ ชั่วโมง
๙.๖.๓.๓ เมื่อกรรมการใหสัญญาณหมดเวลาการแขงขัน ผูแขงขันที่ผลงาน
ยังไมเสร็จใหทําตอได ๑ นาที โดยกรรมการบันทึกเวลาสวนที่เกินไวหากยังไมเสร็จอีกกรรมการจะให
ทําจนแลวเสร็จแตจะไมพิจารณาการตัดสิน

๒๒
๙.๖.๔ การตัดสินผลการแขงขัน
๙.๖.๔.๑ เกณฑการตัดสินและแบบใหคะแนน ใหคณะกรรมการตัดสิน
พิจารณาตัดสินตามเกณฑในแบบใหคะแนนที่กําหนด
๙.๖.๔.๒ ใหกรรมการตัดสินนําคะแนนดิบมารวมกันและจัดอันดับที่ของผู
แขงขันทุกหนวย แลวนําอันดับที่จากคณะกรรมการแตละคนมารวมกัน ผูเขาแขงขันที่ไดผลรวมอันดับ
ที่นอยที่สุดเปนผูชนะการแขงขัน
๙.๖.๔.๓ ในกรณีที่ผูเขาแขงขันมีอันดับที่เทากัน ใหคณะกรรมการตัดสิน
ทุกคน รวมกันพิจารณาดําเนินการดวยวิธีการที่เห็นวาเหมาะสมมากที่สุดเพื่อจัดอันดับที่ใหมไมใหซ้ํา
กัน
๙.๖.๔.๔ ประกาศผลตามระดับผลสัมฤทธิ์หรือมาตรฐานของผูที่ผานเกณฑ
และจัดมอบเกียรติบัตรใหผูที่ผานเกณฑดังนี้
- ระดับดีมาก (เกียรติบัตรเหรียญทอง) คะแนน ๙๐-๑๐๐
- ระดับดี (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) คะแนน ๘๐-๘๙
- ระดับพอใช/ปานกลาง (เกียรติบัตรเหรียญทองแดง)คะแนน ๗๐-๗๙

๒๓
แบบการใหคะแนนการแขงขันการจัดดอกไมสาขาศิลปเกษตร
การแขงขันทักษะอกท. ระดับ…………..ครั้งที่………ณ……………………………………….
ชื่อผูเขาแขงขัน…………………………………..หนวย…….………………….ภาค………………
ลําดับที่
๑.

๒.

๓.

๔.

ลักษณะที่พิจารณาใหคะแนน
คะแนนเต็ม
การคัดเลือกวัสดุ ,อุปกรณ (๑๐ คะแนน)
- การเลือกใชดอกไมและใบไม
๕
- การเลือกใชวัสดุตกแตง
๕
ขั้นตอนการจัด (๒๕ คะแนน)
- การจัดเตรียมวัสดุ
๑๐
- ความถูกตองตามหลักการจัด
๑๐
- ความชํานาญในการจัด
๕
ผลงาน (๖๐ คะแนน)
- รูปแบบ
๑๐
- จุดเดน
๑๐
- ความสัมพันธกลมกลืน
๑๐
- ความสมดุล
๑๐
- สัดสวนและความเหมาะสม
๑๐
- ความประณีตสวยงาม
๑๐
การประเมินราคา และกรอบแนวความคิดในการจัด (๕
๕
คะแนน)
รวมคะแนนดิบ
๑๐๐

คะแนนที่ได

ลงชื่อ…..…………………………………กรรมการ
(…………………………………..)

๒๔
๙.๗ ทักษะศิลปประดิษฐ
๙.๗.๑ วัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิก อกท. มีสมรรถนะดังนี้
๙.๗.๑.๑ มีความรูความเขใจในหลักการและกระบวนการศิลปประดิษฐ
๙.๗.๑.๒ มีทักษะในการออกแบบศิลปประดิษฐ เลือก กําหนด วัสดุใน
การประดิษฐ และสามารถประเมินราคาไดอยางเหมาะสม
๙.๗.๑.๓ มีเจตคติที่ดีตออาชีพงานศิลปประดิษฐ
๙.๗.๒ กติกาการแขงขัน
๙.๗.๒.๑ จํานวนผูเขาแขงขัน หนวยละ ๒ คน
๙.๗.๒.๒ เวลาที่ใชในการแขงขัน ๔ ชั่วโมง
๙.๗.๒.๓ ใหผูแขงขันประดิษฐผลงานโดยอิสระตามจินตนาการของตนเอง
จํานวน ๑ ผลงาน จากวัสดุตามธรรมชาติเชน ชิ้นสวนของพืช สัตว หิน หรือจากวัสดุสังเคราะห
เชน พลาสติก โลหะตางๆ และใหใชแล็คเกอร สี หรือวัสดุอื่นๆ ตกแตงไดตามความเหมาะสม
๙.๗.๒.๔ ผูแขงขันจะเตรียมวัสดุสําเร็จรูปมาประกอบเปนผลงานทันทีไมได
จะตองตัดแตงวัสดุตางๆ ตามตองการในระหวางที่แขงขัน แลวนําไปประกอบเปนผลงานการแขงขัน
๙.๗.๒.๕ ใหกรรมการจัดการแขงขัน จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณตอไปนี้
๑) โตะพรอมเกาอี้ ๒ ตัว ตอ ๑ หนวย
๒) นาฬิกาจับเวลา
๓) กริ่งสัญญาณ
๔) ติดตั้งระบบไฟฟาที่พรอมจะใชงานได
๙.๗.๒.๖ ใหผูเขาแขงขัน จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณตอไปนี้
๑) วัสดุที่ใชในงานประดิษฐ
๒) เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการประดิษฐ
๙.๗.๓ วิธีการแขงขัน
๙.๗.๓.๑ ทําการแขงขันพรอมกันทุกหนวยเมื่อกรรมการใหสัญญาณเริ่ม
แขงขัน
๙.๗.๓.๒ ใหผูเขาแขงขันประดิษฐผลงาน กรอกแบบฟอรมขอมูล
รายละเอียดของงานประดิษฐ และประเมินราคา ในเวลาที่กําหนด ๔ ชั่วโมง
๙.๗.๓.๓ ใหประเมินราคาโดยแสดงรายละเอียดของการประเมินราคาตาม
หลักวิชาการใหถูกตองชัดเจน

๒๕
๙.๗.๓.๔ เมื่อกรรมการใหสัญญาณหมดเวลาการแขงขัน ผูแขงขันที่
ผลงานยังไมแลวเสร็จใหทําตอไดอีก ๑ นาที โดยกรรมการบันทึกเวลาสวนที่เกินไว หากไมเสร็จอีก
กรรมการจะใหทําจนแลวเสร็จแตจะไมพิจารณาการตัดสิน
๙.๗.๔ การตัดสินผลการแขงขัน
๙.๗.๔.๑ ถาผิดกติกาขอ ๙.๗.๒.๔ คณะกรรมการจะไมพิจารณาการตัดสิน
๙.๗.๔.๒ เกณฑการตัดสินและแบบใหคะแนน ใหคณะกรรมการตัดสิน
พิจารณาตัดสินตามเกณฑในแบบใหคะแนนที่กําหนด
๙.๗.๔.๓ ใหกรรมการตัดสินนําคะแนนดิบมารวมกันและจัดอันดับที่ของผู
แขงขันทุกหนวย แลวนําอันดับที่จากคณะกรรมการแตละคนมารวมกัน ผูเขาแขงขันที่ไดผลรวมอันดับ
ที่นอยที่สุดเปนผูชนะการแขงขัน
๙.๗.๔.๔ ในกรณีที่ผูเขาแขงขันมีอันดับที่เทากัน ใหคณะกรรมการตัดสิน
ทุกคน รวมกันพิจารณาดําเนินการดวยวิธีการที่เห็นวาเหมาะสมมากที่สุดเพื่อจัดอันดับที่ใหมไมใหซ้ํา
กัน
๙.๗.๔.๕ ประกาศผลตามระดับผลสัมฤทธิ์หรือมาตรฐานของผูที่ผานเกณฑ
และจัดมอบเกียรติบัตรใหผูที่ผานเกณฑดังนี้
- ระดับดีมาก (เกียรติบัตรเหรียญทอง) คะแนน ๙๐-๑๐๐
- ระดับดี (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) คะแนน ๘๐-๘๙
- ระดับพอใช/ปานกลาง (เกียรติบัตรเหรียญทองแดง)คะแนน ๗๐-๗๙

๒๖
แบบกรอกขอมูลรายละเอียดงานประดิษฐ
ทักษะศิลปประดิษฐ สาขาศิลปเกษตร
--------------๑. ชื่อผลงานประดิษฐ ………………………………………………………………………………………………..
๒. ชื่อผูประดิษฐผลงาน ๒.๑ ………………………….…หนวย…………………………………….
๒.๒. ……………………………หนวย…………………………………….
๓. ที่มาของแนวคิด
………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. คาใชจาย/มูลคา
๔.๑ คาใชจายในการประดิษฐผลงานทั้งสิ้น ………..………….บาท
๔.๒ มูลคาผลงานประดิษฐที่จะขายในปจจุบัน……..………….บาท
๕ วัสดุ – อุปกรณที่ใช
๕.๑……………………………….๕.๒…………………………………………….
๕.๓……………………………….๕.๔…………………………………………….
๕.๕…………………. ………….๕.๖…………………………………………….
๕.๗…………………………..…. ๕.๘……………………………………………….
๖. ประโยชนและคุณคา
………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………………………………….ผูประดิษฐผลงาน
(ลงชื่อ)………………………………………………….ผูประดิษฐผลงาน

๒๗
แบบการใหคะแนนการแขงขันทักษะศิลปประดิษฐสาขาศิลปเกษตร
การแขงขันทักษะอกท. ระดับ…………..ครั้งที่………ณ……………………………………….
ชื่อผูเขาแขงขัน…………………………………..หนวย…….………………….ภาค………………
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ลักษณะที่พิจารณาใหคะแนน
ประโยชนและคุณคาของผลงาน
ความประณีตสวยงาม
ความคิดสรางสรรค
ความยากงายของการประดิษฐ
การเลือกใชวัสดุที่เหมาะสม
คุณคาในเชิงอนุรักษ
การประเมินราคา
รวมคะแนน

คะแนน เต็ม
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๕
๕
๑๐๐

ลงชื่อ………………………………………กรรมการ
(……………………………….)

คะแนนทีไ่ ด

๒๘
๙.๘ ทักษะการสรางน้ําตกจําลอง
๙.๘.๑ วัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิก อกท. มีสมรรถนะดังนี้
๙.๘.๑.๑ มีความรูความเขใจในหลักการและกระบวนการการสรางน้ําตกจําลอง
๙.๘.๑.๒ มีทักษะในการออกแบบสรางน้ําตกจําลอง เลือก กําหนด วัสดุ
ในการสรางน้ํา ตกจําลอง และสามารถประเมินราคาไดอยางเหมาะสม
๙.๘.๑.๓ มีเจตคติที่ดีตออาชีพงานการสรางน้ําตกจําลอง
๙.๘.๒ กติกาการแขงขัน
๙.๘.๒.๑ จํานวนผูเขาแขงขัน หนวยละ ๒ คน
๙.๘.๒.๒ เวลาที่ใชในการแขงขัน ๔ ชั่วโมง
๙.๘.๒.๓ ใหผูเขาแขงขันจัดสรางน้ําตกจําลอง ตามจิตนาการของตนเอง
จํานวน ๑ผลงาน จากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหนํามาตกแตงไดตามเหมาะสม
๙.๘.๒.๔ ผูแขงขันจะเตรียมวัสดุสําเร็จรูปมาประกอบเปนผลงานทันที
ไมได จะตองนําประกอบตกแตงและจัดสรางในระหวางที่แขงขัน แลวนําไปประกอบเปนผลงานการ
แขงขัน
๙.๘.๒.๕ ใหกรรมการจัดแขงขัน จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณตอไปนี้
๑) โตะพรอมเกาอี้ ๒ ตัว ตอ ๑ หนวย
๒) นาฬิกาจับเวลา
๓) กริ่งสัญญาณ
๔) ติดตั้งระบบไฟฟาที่พรอมจะใชงานได
๙.๘.๒.๖ ใหผูเขาแขงขัน จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ
๑) วัสดุที่ใชในงานจัดสรางน้ําตกจําลอง
๒) อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในงานจัดสรางน้ําตกจําลอง
๙.๘.๓ วิธีการแขงขัน
๙.๘.๓.๑ ทําการแขงขันพรอมกันทุกหนวย เมื่อกรรมการใหสัญญาณการ
แขงขัน
๙.๘.๓.๒ ใหผูแขงขันทําการสรางน้ําตกจําลองพรอมกรอกแบบฟอรม
ขอมูลรายละเอียดของงาน และประเมินราคาในเวลาที่กําหนด
๙.๘.๓.๓ เมื่อกรรมการใหสัญญาณหมดเวลาการแขงขัน ผูแขงขันที่ผลงาน
ยังแลวเสร็จใหทําตอไปไดอีก ๑ นาที โดยกรรมการบันทึกเวลาที่เกินไว หากไมเสร็จอีกกรรมการจะให
ทําจนแลวเสร็จแตจะไมพิจารณาการตัดสิน

๒๙
๙.๘.๔ การตัดสินผลการแขงขัน
๙.๘.๔.๑ ถาผิดกติกาขอ ๒๒.๒.๔ คณะกรรมการจะไมพิจารณาการตัดสิน
๙.๘๔.๒ เกณฑการตัดสินและแบบใหคะแนน ใหคณะกรรมการตัดสิน
พิจารณาตัดสินตามเกณฑในแบบใหคะแนนที่กําหนด
๙.๘.๔.๓ ใหกรรมการตัดสินนําคะแนนดิบมารวมกันและจัดอันดับที่ของผู
แขงขันทุกหนวย แลวนําอันดับที่จากคณะกรรมการแตละคนมารวมกัน ผูเขาแขงขันที่ไดผลรวมอันดับ
ที่นอยที่สุดเปนผูชนะการแขงขัน
๙.๘.๔.๔ ในกรณีที่ผูเขาแขงขันมีอันดับที่เทากัน ใหคณะกรรมการตัดสิน
ทุกคน รวมกันพิจารณาดําเนินการดวยวิธีการที่เหมาะสมมากที่สุด เพื่อจัดอันดับที่ใหมไมใหซ้ํากัน
๙.๘.๔.๕ ประกาศผลตามระดับผลสัมฤทธิ์ หรือมาตรฐานผูที่ผานเกณฑ
และจัดมอบเกียรติบัตรใหผูที่ผานเกณฑดังนี้
- ระดับดีมาก (เกียรติบัตรเหรียญทอง) คะแนน ๙๐ -๑๐๐
- ระดับดี (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) คะแนน ๘๐-๘๙
- ระดับพอใช/ปานกลาง (เกียรติบัตรเหรียญทองแดง) คะแนน ๗๐ – ๗๙

๓๐
แบบการใหคะแนนการแขงขันทักษะการสรางน้ําตกจําลองสาขาศิลปเกษตร
การแขงขันทักษะอกท. ระดับ…………..ครั้งที่………ณ……………………………………….
ชื่อผูเขาแขงขัน…………………………………..หนวย…….………………….ภาค………………
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ลักษณะที่พิจารณาใหคะแนน
ประโยชนและคุณคาของผลงาน
ความประณีตสวยงาม
ความคิดสรางสรรค
ความยากงายของการประดิษฐ
การเลือกใชวัสดุที่เหมาะสม
คุณคาในเชิงอนุรักษ
การประเมินราคา
รวมคะแนน

คะแนน เต็ม
๑๕
๒๐
๒๐
๑๕
๑๐
๑๕
๕
๑๐๐

ลงชื่อ………………………………………กรรมการ
(……………………………….)

คะแนนที่ได

๓๑
๙.๙ ทักษะการออกแบบภูมิทัศน
๙.๙.๑ วัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิก อกท. มีสมรรถนะดังนี้
๙.๙.๑.๑ มีความรูความเขใจในหลักการและกระบวนการการออกแบบภูมิทัศน
๙.๙.๑.๒ มีทักษะในการออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศนในพื้นที่กําหนด เลือก
พันธุไม กําหนด วัสดุในการออกแบบภูมิทัศน และสามารถประเมินราคาไดอยางเหมาะสม
๙.๙.๑.๓ มีเจตคติที่ดีตออาชีพงานออกแบบภูมิทัศน
๙.๙.๒ กติกาการแขงขัน
๙.๙.๒.๑ จํานวนผูเขาแขงขันหนวยละ ๓๐ คน
๙.๙.๒.๒ เวลาที่ใชในการแขงขัน ๘ ชั่วโมง โดยแบงออกเปน ๒ สวน
๑) สํารวจพื้นที่ ๑ ชั่วโมง
๒) ออกแบบและเขียนแบบ ๘ ชั่วโมง
๙.๙.๒.๓ ใหผูเขาแขงขันออกแบบเขียนแบบในพื้นที่ที่คณะกรรมการ
จัดการแขงขันเปนผูกําหนดตามรายละเอียดตอไปนี้
๑) แบบสํารวจพื้นที่เดิมกอนการออกแบบ (BASE PLAN)
๒) สรางแนวความคิดในการออกแบบภูมิทัศนภายในพื้นที่
(CONCEPTUAL DESIGN)
๓) ออกแบบจัดทําผังแมบท (MASTER PLAN) ตาม
แนวความคิดที่สรางไวและออกแบบกําหนดวางผังพืชพรรณ (PLANTING PLAN) ภายในพื้นที่
รวมถึงการกําหนดวัสดุตกแตงและวัสดุการกอสรางในงานภูมิทัศนภายในพื้นที่ (HARD SCAPE)
๔) จัดประเมินราคาคาจัดสรางงานภูมิทัศน ภายในพื้นที่ดังนี้
๔.๑) รายการพืชพรรณทั้งหมด
๔.๒) วัสดุตกแตงงานกอสรางภูมิทัศน วัสดุปลูกรวมถึงการ
จัดทําสนามหญา
๔.๓) คาดําเนินการทั้งหมด
๕) เขียนแบบรายละเอียดในการประกอบแบบโดยประกอบไปดวย
๕.๑) รูปดาน (ELEVATION) อยางนอย ๑ ดาน
๕.๒) รูปติด (SECTION) สวนที่สําคัญภายในพื้นที่โดยบอก
รายละเอียด ประกอบใหชัดเจน กําหนดความสูง, ความกวาง, ความยาว, DIMENSION)
๖) เขียนภาพทัศนียภาพงานภูมิทัศน (PERSPECTIVE) ใหเรียบรอย
อยางนอย ๑ รูป
๗) เขียนรายละเอียดแบบขยาย (DETAIL) ในสวนที่สําคัญ

๓๒
๙.๙.๒.๔ ในการแขงขันสวนที่ ๒ ใหคณะกรรมการอํานวยการ อกท.
ระดับชาติเปนผูกําหนดใหแขงขันเพียง ๔ ขั้นตอนแรก หรือ ทั้ง ๗ ขั้นตอนในแตละป
๙.๙.๒.๕ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณตอไปนี้
๑) โตะสําหรับเขียนแบบพรอมเกาอี้ หนวยละ ๑ ชุด
๒) กระดาษเขียนแบบ ๑๐๐ปอนด ขนาดประมาณ (ก x ย =
๕๕ x ๗๕ cm.)
๓) นาฬิกาจับเวลา
๔) พื้นที่ในการออกแบบโดยใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผู
กําหนด
๙.๙.๒.๖ ใหผูแขงขันจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณตอไปนี้
๑) เครื่องมือในการสํารวจ
๒) เครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบ
๙.๙.๓ วิธีการแขงขัน
๙.๙.๓.๑ ทําการแขงขันพรอมกันทุกหนวย เมื่อกรรมการใหสัญญาณเริ่มตน
การแขงขันทั้ง ๒ สวน
๙.๙.๓.๒ สวนที่ ๑ ทําการสํารวจพื้นที่ตามที่คณะกรรมการกําหนดใหแลว
เสร็จในเวลา ๑ ชั่วโมง กอนลงมือเขียนแบบหากสํารวจพื้นที่กอนเวลา ๑ ชั่วโมง จะตองรอแขงขัน
สวนที่ ๒ พรอมกันทั้งหมด
๙.๙.๓.๓ สวนที่ ๒ ทําการแขงขันการออกแบบในเวลาที่กําหนด ๗ ชั่วโมง
๙.๙.๓.๔ เมื่อกรรมการใหสัญญาณหมดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันที่มี
ผลงานยังไมแลวเสร็ใหทําตอไดอีก ๑ นาที โดยกรรมการบันทึกเวลาสวนที่เกินไว หากยังไมเสร็จอีก
กรรมการจะใหทําจนเสร็จแตจะไมพิจารณาการตัดสิน
๙.๙.๔ การตัดสินผลการแขงขัน
๙.๙.๔.๑ ใหคณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลการแขงขันจากเกณฑตอไปนี้
๑) เกณฑตามแบบใหคะแนนที่กําหนด
๒) แบบแปลนที่สมบูรณ
๓) ความถูกตองครบถวนของผลงานตามกติกา
๙.๙.๔.๒ ใหคณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลการแขงขันจากเกณฑตอไปนี้
๑) เกณฑตามแบบใหคะแนนที่กําหนด
๒) แบบแปลนที่สมบูรณ

๓๓
๓) การประเมินราคาถูกตองตามหลักวิชาการและกรอบ
แนวความคิดการจัดสวน
๔) ความถูกตองครบถวนของผลงานตามกติกา
๙.๙.๔.๓ ใหกรรมการตัดสินนําคะแนนดิบมารวมกันและจัดอันดับที่ของผู
เขาแขงขันทุกคน แลวนําอันดับที่จากคณะกรรมการแตละคนมารวมกัน ผูเขาแขงขันที่ไดผลรวม
อันดับที่นอยที่สุดเปนผูชนะการแขงขันตามลําดับ
๙.๙.๔.๔ ในกรณีที่ผูเขาแขงขันมีอันดับที่เทากัน ใหคณะกรรมการตัดสิน
ทุกคนรวมกันพิจารณาดําเนินการดวยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อจัดอันดับใหมไมใหซ้ํากัน
๙.๙.๔.๕ ประกาศผลตามระดับผลสัมฤทธิ์หรือมาตรฐานของผูที่ผานเกณฑ
และจัดมอบเกียรติบัตรใหผูที่ผานเกณฑดังนี้
- ระดับดีมาก (เกียรติบัตรเหรียญทอง) คะแนน ๙๐-๑๐๐
- ระดับดี (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) คะแนน ๘๐-๘๙
- ระดับพอใช/ปานกลาง (เกียรติบัตรเหรียญทองแดง)คะแนน ๗๐-๗๙

๓๔
แบบการใหคะแนนการแขงขันทักษะการออกแบบภูมิทัศนสาขาศิลปเกษตร
การแขงขันทักษะอกท. ระดับ…………..ครั้งที่………ณ……………………………………….
ชื่อผูเขาแขงขัน…………………………………..หนวย…….………………….ภาค………………
ลําดับที่
๑.

๒.

ลักษณะที่พิจารณาใหคะแนน
ความสมบูรณในการออกแบบ (๓๕ คะแนน)
- การจัดหนากระดาษ
- การใชมาตราสวน
- ลายเสนและสัญลักษณ
- การเขียนตัวอักษร
ผลงานในการออกแบบ (๕๐คะแนน)
- แนวตัดในการออกแบบ (รูปแบบตามโจทย
กําหนด)
- การวางผังพืชพรรณ
- การออกแบบวัสดุประกอบสวนและสิ่งกอสราง
- การแสดงรายละเอียดประกอบแบบ
- ประโยชนและความเปนไปได ในการนําผลงาน
ไปใชจริง
- ความสวยงามของผลงานในการออกแบบ
- ความละเอียดในการออกแบบและเขียนแบบ
รวมคะแนน

คะแนน เต็ม
๑๐
๕
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๕
๕
๕
๕
๑๐๐

ลงชื่อ………………………………………กรรมการ
(……………………………….)

คะแนนที่ได

๓๕

ตอนที่ ๖
คณะกรรมการการแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปเกษตร
ขอ ๑๐ คณะกรรมการ การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร ประกอบดวย
๑๐.๑ คณะกรรมการ จัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ
๑๐.๑.๑ การประชุมวิชาการ ระดับหนวย ประกอบดวย ครู อาจารยของ
หนวยหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา ๓คน
๑๐.๑.๒ การประชุมวิชาการ ระดับภาค ประกอบดวย ครู อาจารยของ
หนวยตาง ๆ ในภาคหรือบุคคลภายนอก และครู อาจารย ของหนวยที่จัดการประชุมวิชาการ
จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา ๔ คน
๑๐.๑.๓ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประกอบดวย ครู อาจารย ของ
หนวยจากภาคตาง ๆ หรือบุคคล ภายนอก ภาคละ ๒ คน และครู อาจารย ของหนวยที่จัดการ
ประชุมวิชาการ จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา ๙ คน
๑๐.๒ คณะกรรมการ ตัดสินการแขงขันทักษะวิชาชีพ
๑๐.๒.๑ การประชุมวิชาการระดับหนวยประกอบดวยครูอาจารยของ
หนวยหรือบุคคลภายนอกรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา ๓ คนตอทักษะ
๑๐.๒.๒ การประชุมวิชาการระดับภาคประกอบดวยครูอาจารยของหนวย
ตางๆในภาคหรือบุคคลภายนอกรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา ๔ คนตอทักษะ
๑๐.๒.๓ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประกอบดวย ครู อาจารยของ
หนวยจากภาคตาง ๆ อยางนอย ภาคละ ๑ คน หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา ๔ คนตอ
ทักษะ
๑๐.๓ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณการแขงขัน
๑๐.๓.๑ การประชุมวิชาการ ระดับหนวย ประกอบดวย ครู อาจารยของ
หนวยที่จัดการประชุมวิชาการ
๑๐.๓.๒ การประชุมวิชาการ ระดับภาค ประกอบดวย ครู อาจารยของ
หนวยที่จัดการประชุมวิชาการ
๑๐.๓.๓ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประกอบดวย ครู อาจารยของ
หนวยที่จัดการประชุมวิชาการ
ขอ ๑๑ หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ
๑๑.๑ รวมกันจัดทํา กําหนดการแขงขันทักษะวิชาชีพ

๓๖
๑๑.๒ พิจารณาและเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาชีพตอประธาน
กรรมการอํานวยการ อกท.ระดับที่เกี่ยวของ
๑๑.๓ ประสานและดูแล การจัดเตรียมสถานที่แขงขันทักษะวิชาชีพ
๑๑.๔ ประสานและดูแลการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน
๑๑.๕ จัดทําเอกสาร แบบเอกสารตาง ๆ ที่ใชในการแขงขันทักษะทักษะวิชาชีพ
๑๑.๖ กําหนดแนวทาง แบบหรือรูปแบบตาง ๆ ที่ตองกําหนดขึ้นตามรายละเอียด
การแขงขัน และแจงใหคณะกรรมการตัดสินและผูเขาแขงขันทราบ
๑๑.๗ กํากับดูแล อํานวยความสะดวก แกไขปญหาอุปสรรค การจัดการและการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ
๑๑.๘ ตรวจสอบความถูกตองและอนุมัติผลการตัดสินของคณะกรรมการ ตัดสิน
๑๑.๙ ดําเนินการตัดสินชี้ขาดดวยความยุติธรรมเมื่อมีการอุทธรณผลการแขงขัน
๑๑.๑๐ ประเมินผลการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ และสรุปรายงาน
ขอ ๑๒ หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตัดสินการแขงขัน ทักษะวิชาชีพ
๑๒.๑ ศึกษาทําความเขาใจกติกา วิธีการแขงขัน เกณฑการตัดสิน ทักษะวิชาชีพ
ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตัดสิน
๑๒.๒ ตรวจสอบความพรอมการแขงขัน ในทักษะที่รับผิดชอบ
๑๒.๓ รับลงทะเบียนรายงานตัว ผูเขาแขงขันตามกําหนดเวลา
๑๒.๔ ประชุมชี้แจงผูเขาแขงขัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการแขงขัน
๑๒.๕ ตรวจสอบการแขงขัน ใหเปนไปตามกติกาอยางใกลชิด
๑๒.๖ ทําการตัดสินดวยความยุติธรรม
๑๒.๗ เสนอแนะเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการจัดการแขงขันและการ
ตัดสิน

๓๗
ตอนที่ ๗
การใชและการแกไขรายละเอียดกิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
ขอ ๑๓ การกําหนดจํานวนทักษะที่จะเขาแขงขันใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
อํานวยการแตละระดับ
ขอ ๑๔ ถากรรมการอํานวยการ อกท. ระดับนั้น ๆ เห็นวาใหยกเวนการแขงขันสวนใดสวน
หนึ่งของการแขงขันทักษะใหคิดคะแนนเต็มใหมโดยตัดสวนที่ยกเวนออกไป
ขอ ๑๕ การเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดการแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปเกษตร ให
เปนไปตามมติเสียงขางมากของที่ประชุมคณะกรรมการ อกท.ระดับชาติ
ขอ ๑๖ ใหใชรายละเอียด การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตรตั้งแตปการศึกษา
๒๕๕๔ เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายพรณรงค วรศิลป)
ประธานกรรมการอํานวยการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภฯ ระดับชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕

