บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ โรงเรียนแม่ ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา
ที่
/2557
วันที่ 16 สิ งหาคม 2557
เรื่อง แจ้งเกณฑ์และรายละเอียดของการแข่งขันทักษะการจัดสวนถาดและสวนแก้ว
เรียน ครู ผฝู้ ึ กสอนหรื อครู ผคู้ วบคุมทีมทักษะจัดสวนถาดชื้น และสวนแก้ว
เนื่องด้วย กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม)โรงเรี ยนแม่ใจวิทยาคม ได้รับ
ให้เป็ นผูป้ ระสานงานในการประชุมกรรมการตัดสิ นทักษะสวนถาดชื้นและสวนแก้ว เมื่อ
วันที่ 16 สิ งหาคม 2557 ให้ดาเนินการแจ้งเกณฑ์และกติกาที่ได้ประชุมร่ วมกันดังนี้
ใช้เกณฑ์ของงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นโดยมีรายละเอียดดังนี้
ทักษะการจัดสวนถาดชื้น
1) ส่ งรายชื่อนักเรี ยนที่เข้าแข่งขัน 3 คนพร้อมชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอนทีมละ 2 คน
2) ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องเตรี ยมวัสดุแข่งขันมาเองได้แก่
- อุปกรณ์การเขียนแบบ
- พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ
- ภาชนะที่ใช้จดั
- ภาชนะฉี ดน้ า
3) ให้ผแู ้ ข่งขันเขียนแบบการจัดสวนให้เสร็ จก่อนลงมือจัด เมื่อเขียนแบบเสร็ จให้ยกมือแจ้งให้
กรรมการได้ทราบเพื่อกรรมการ จะลงชื่อและนาแบบบรรจุในถุงพลาสติกพร้อมปิ ดผนึกโดยไม่
อนุญาตให้แก้ไขแบบ กระดาษเขียนแบบกรรมการได้จดั เตรี ยมกระดาษไว้ให้ทุกทีม
4) ลักษณะของภาชนะใช้เป็ นจานรองกระถางหรื อถาดทรงกลมชนิดเคลือบหรื อไม่เคลือบก็ได้ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 11- 15 นิ้ว
5) พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ
- เป็ นพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวนถาดชื้นไม่ต่ากว่า 3 ชนิ ด
- วัสดุประกอบ เช่น หิ น กรวด ไม้ หรื ออื่นๆ ให้คานึงถึงความหลากหลายไม่จากัดความคิด
สร้ างสรรค์ และเน้ นวัสดุธรรมชาติ
- วัสดุปลูกต้องมีความเหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของพันธุ์ไม้
6) ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2 ชัว่ โมง ( รวมเวลาที่ใช้ในการเขียนแบบ )
7) อุปกรณ์ที่จดั ให้ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ทีมละ 1 ชุด กระดาษเขียนแบบ 1 แผ่น
8) การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด

9) เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
9.1 การเตรียมงาน 20 คะแนน
การเขียนแบบ 10 คะแนน
กรรมการจะพิจารณาจากแบบแปลนและรายละเอียดดังนี้
- ไม่ยมื วัสดุอุปกรณ์ของทีมอื่น
- กาหนดมาตราส่ วนได้ถูกต้อง ตาแหน่งพันธุ์ไม้ถูกต้องตามที่จดั จริ ง เขียนชื่ อพันธุ์ไม้ถูกต้อง
- แบบแปลนสะอาดเรี ยบร้อยระบายสี สวยงาม
- มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
- ไม่จดั สวนก่อนแปลนเสร็ จ ฯลฯ
การเลือกใช้ พนั ธุ์ไม้ และ วัสดุ 10 คะแนน พิจารณาจาก
- ใช้พนั ธุ์ในร่ ม ไม่ควรใช้ ไม้ดดั เล็บครุ ฑ โพธิ์ แดง ปริ ก สับปะรดสี รวมถึงไม้กลางแจ้งชนิดอื่น
- วัสดุประกอบเน้นวัสดุธรรมชาติ ตอไม้ไม่ควรทาสี กรวดย้อมสี หิ นย้อมสี ไม่ควรใช้ รวมถึง
ตุก๊ ตา บ้าน สะพาน เซรามิคอื่นๆ
9.2 กระบวนการทางาน 30 คะแนน
ขั้นตอนและความร่ วมมือในการทางาน 10 คะแนน พิจารณาจาก
- ทางานได้ถูกต้องตามขั้นตอน ทางานเป็ นทีมเป็ น มีความกระตือรื อร้นและรวดเร็ ว
ความสะอาดเรียบร้ อยในการปฏิบัติงาน 10 คะแนน พิจารณาจาก
- ชิ้นงาน โต๊ะและบริ เวณที่ปฏิบตั ิงาน
ทางานทันตามกาหนดเวลา 10 คะแนน พิจารณาจาก
- ทางานทันตามกาหนดเวลา ( 2 ชัว่ โมง )
9.3 ผลงาน 50 คะแนน
- ความประณีต 10 คะแนน พิจารณาจาก ความประณี ตในการจัดสวน การปลูกต้นไม้ การปูมอส
การโรยกรวด / หิน การเก็บรายละเอียดของงาน
- ความสมดุล 10 คะแนน พิจารณาจากความเหมาะ การวางตาแหน่งพันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ
- ความกลมกลืนและสวยงาม 15 คะแนน พิจารณาจาก ชิ้นงาน
- ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ 15 คะแนน พิจารณาจาก ชิ้นงาน
ทักษะสวนแก้ว
กรรมการประชุมและฝากแจ้งข่าวดังนี้
1. ใช้แก้วแชมเปนเท่านั้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ถ้าน้อยกว่าหรื อมากกว่าเข้าร่ วมแข่งขันได้แต่
ไม่ได้รับตัดสิ น
2. ต้นไม้ที่นามาจัดสวนแก้วใช้จานวน 3- 5 ชนิดเท่านั้น
3. การเขียนแบบใช้ดินสอดาเท่านั้น ไม่ ระบายสี
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อ วิไลวรรณ รอตเสวก
ผูป้ ระสานงานทักษะการจัดสวนถาดและสวนแก้วโรงเรี ยนแม่ใจวิทยาคม

