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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางจัดดอกไม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริ มการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมื อ
แรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางจัดดอกไม โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางจัดดอกไม หมายถึง ความรูความสามารถในการ
จัดดอกไม โดยเขาใจถึงองคประกอบทางศิลปะในการจัดดอกไม รูจักการเลือกใชดอกไม ใบไม
อุปกรณ ที่นํามาใชจัดไดอยางเหมาะสมและประหยัด รวมถึงการจัดเตรียม ดูแลรักษาดอกไม คัดเลือก
ดอกไมตลอดจนมีความรู ความสามารถ ในการดัดแปลงดอกไม ใบไม เพื่อนํามาจัดในรูปทรงตาง ๆ
ไดอยางเหมาะสมในแตละโอกาส
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางจัดดอกไม แบงออกเปน 3 ระดับ
๒.๑ ระดั บ ๑ หมายถึง ผู ที่มี ความรู เบื้อ งต น ในการจัด ดอกไม วัสดุ อุป กรณ
การเลือกซื้อและการดูแลรักษา รวมถึงการจัดในรูปทรงตาง ๆ
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่มีฝมือในระดับมืออาชีพ สามารถนําความรูในเรื่อง
ขององคประกอบศิลปมาใชในการดัดแปลงวัสดุ อุปกรณ การนําเทคนิคตาง ๆ มาประยุกตใชในการ
จัดดอกไมแบบสากลรวมถึงวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีความละเอียดประณีต
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่มีฝมือในการออกแบบดานการจัดดอกไมแบบสากล
แบบรวมสมัยในโอกาสตาง ๆ วางแผนการปฏิบัติงาน และนําเสนอชิ้นงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และแกไขปญหาตาง ๆ
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางจัดดอกไม ใหเปน ดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
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๓.๑.๑ การเลือกใชอุปกรณใหถูกวิธี
๓.๑.๒ การเลือกซื้อและใชวัสดุ อุปกรณไดอยางเหมาะสม
๓.๑.๓ การดูแลรักษาวัสดุประเภทของสดและของแหงไดอยางถูกตอง
๓.๑.๔ ความรูเบื้องตนในการใชสี
๓.๑.๕ ความรูในการจัดดอกไมเบื้องตนรูปทรงตาง ๆ
๓.๑.๖ ความรูเกี่ยวกับชื่อของดอกไมและใบไม
๓.๑.๗ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ เลือกใชอุปกรณอยางถูกวิธี
๓.๒.๒ เลือกใชวัสดุป ระเภทดอกไม ใบไม และอื่น ๆ อยางเหมาะสม
สวยงามและถูกตอง
๓.๒.๓ ดูแลรักษาดอกไม สิ่งตกแตงใหสดไดนานและคงทน
๓.๒.๔ เลือกใชสีของวัสดุไดเหมาะสมกลมกลืน
๓.๒.๕ จัดดอกไมรูปทรงตาง ๆ ตอไปนี้ได
(๑) จัดชอดอกไม
(๒) จัดดอกไมรูปทรงตาง ๆ
(๓) จัดชอดอกไมติดเสื้อ
(๔) ทําโบวแบบตาง ๆ ได
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตยและประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ ความรูองคประกอบศิลป
๓.๔.๒ สามารถรางแบบชิ้นงานการจัดดอกไมได
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๓.๔.๓ การจัดดอกไมใหเหมาะสมกับโอกาส สถานที่ ตําแหนงตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม
๓.๔.๔ การอธิบายขั้นตอนในการทําไดเปนอยางดี
๓.๔.๕ การเลือกใชวัสดุมาดัดแปลงในการใชงาน
๓.๔.๖ การนําเทคนิคตาง ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน
๓.๔.๗ การคิดคํานวณราคาของวัสดุและอุปกรณ
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ ทักษะในการใชองคประกอบศิลปและนําเทคนิคตาง ๆ มาใชในการ
จัดดอกไม
๓.๕.๒ จัดดอกไมเหมาะสมกับโอกาส สถานที่ และตําแหนงตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม
๓.๕.๓ จัดดอกไมรูปทรงตาง ๆ ตอไปนี้ได
(๑) จัดชอดอกไม
(๒) จัดดอกไมรูปทรงตาง ๆ
(๓) จัดชอดอกไมติดเสื้อ
(๔) สามารถทําโบวแบบตาง ๆ ได
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๗.๑ การออกแบบ ตกแตงสถานที่ (ในงานพิธีการ) ไดอยางเหมาะสม
ตามโอกาสตาง ๆ
๓.๗.๒ การใชเทคนิคในการจัดดอกไมขั้นสูง
๓.๗.๓ การวางแผนในการปฏิบัติงาน
๓.๗.๔ การแกไขปญหาเฉพาะหนา
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๓.๗.๕ การนําเสนอชิ้นงานพรอมทั้งอธิบายวิธีและขั้นตอนของการทํางาน
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ ออกแบบและจัดชิ้นงานได
๓.๘.๒ เทคนิคในการจัดดอกไมชั้นสูง
๓.๘.๓ จัดดอกไมในแนวความริเริ่มและสรางสรรค
๓.๘.๔ วางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๓.๙ ทัศ นคติ ประกอบดวย แนวความคิ ดในการวิ เคราะห การวางแผน และ
การแกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
พรชัย อยูประยงค
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหนากลุมภารกิจ ดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

