
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

เร่ือง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางจดัดอกไม๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางจัดดอกไม โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางจัดดอกไม หมายถึง ความรูความสามารถใน
การจัดดอกไม โดยเขาใจถึงองคประกอบทางศิลปะในการจัดดอกไม รูจักการเลือกใชดอกไม 
ใบไมอุปกรณ ที่นํามาใชจัดไดอยางเหมาะสมและประหยัด รวมถึงการจัดเตรียม ดูแลรักษา
ดอกไม คัดเลือกดอกไมตลอดจนมีความรู ความสามารถ ในการดัดแปลงดอกไม ใบไม เพ่ือนํามา
จัดในรูปทรงตางๆ ไดอยางเหมาะสมในแตละโอกาส 

 
ขอ ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางจัดดอกไม แบงออกเปน 3 

ระดับ 
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่มีความรูเบื้องตนในการจัดดอกไม วัสดุอุปกรณการ

เลือกซื้อและการดูแลรักษา รวมถึงการจัดในรูปทรงตางๆ 
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่มีฝมือในระดับมืออาชีพ สามารถนําความรูในเรื่อง

ขององคประกอบศิลปมาใชในการดัดแปลงวัสดุ อุปกรณ การนําเทคนิคตางๆ มาประยุกตใชใน
การจัดดอกไมแบบสากลรวมถึงวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีความละเอียดประณีต 

๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่มีฝมือในการออกแบบดานการจัดดอกไมแบบสากล
แบบรวมสมัยในโอกาสตางๆ วางแผนการปฏิบัติงาน และนําเสนอช้ินงาน มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค และแกไขปญหาตางๆ 

 
ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและ

ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางจัดดอกไม ใหเปน ดังนี้ 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๑.๑ การเลือกใชอุปกรณใหถูกวิธ ี
๓.๑.๒ การเลือกซื้อและใชวัสดุ อุปกรณไดอยางเหมาะสม 
๓.๑.๓ การดูแลรักษาวัสดุประเภทของสดและของแหงไดอยางถูกตอง 
๓.๑.๔ ความรูเบื้องตนในการใชสี 
๓.๑.๕ ความรูในการจัดดอกไมเบื้องตนรูปทรงตางๆ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๒๕ ง/หนา ๓๘/๒ มีนาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๑.๖ ความรูเก่ียวกับชื่อของดอกไมและใบไม 
๓.๑.๗ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี้ 

๓.๒.๑ เลือกใชอุปกรณอยางถูกวิธ ี
๓.๒.๒ เลือกใชวัสดุประเภทดอกไม ใบไม และอ่ืนๆ อยางเหมาะสมสวยงาม

และถูกตอง 
๓.๒.๓ ดูแลรักษาดอกไม ส่ิงตกแตงใหสดไดนานและคงทน 
๓.๒.๔ เลือกใชสีของวัสดุไดเหมาะสมกลมกลืน 
๓.๒.๕ จัดดอกไมรูปทรงตางๆ ตอไปนี้ได 

(๑) จัดชอดอกไม 
(๒) จัดดอกไมรูปทรงตางๆ 
(๓) จัดชอดอกไมติดเสื้อ 
(๔) ทําโบวแบบตางๆ ได 

๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตยและประหยัดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 

๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้
๓.๔.๑ ความรูองคประกอบศิลป 
๓.๔.๒ สามารถรางแบบชิ้นงานการจัดดอกไมได 
๓.๔.๓ การจัดดอกไมใหเหมาะสมกับโอกาส สถานที่ ตําแหนงตางๆ ได

อยางเหมาะสม 
๓.๔.๔ การอธิบายขั้นตอนในการทําไดเปนอยางดี 
๓.๔.๕ การเลือกใชวัสดุมาดัดแปลงในการใชงาน 
๓.๔.๖ การนําเทคนิคตางๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 
๓.๔.๗ การคิดคํานวณราคาของวัสดุและอุปกรณ 

๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี ้

๓.๕.๑ ทักษะในการใชองคประกอบศิลปและนําเทคนิคตางๆ มาใชในการ
จัดดอกไม 

๓.๕.๒ จัดดอกไมเหมาะสมกับโอกาส สถานที่ และตําแหนงตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม 

๓.๕.๓ จัดดอกไมรูปทรงตางๆ ตอไปนี้ได 
(๑) จัดชอดอกไม 
(๒) จัดดอกไมรูปทรงตาง  
(๓) จัดชอดอกไมติดเสื้อ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) สามารถทําโบวแบบตางๆ ได 
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วเิคราะห

งานสามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก 
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๗.๑ การออกแบบ ตกแตงสถานที่ (ในงานพิธีการ) ไดอยางเหมาะสม
ตามโอกาสตางๆ 

๓.๗.๒ การใชเทคนิคในการจัดดอกไมข้ันสูง 
๓.๗.๓ การวางแผนในการปฏิบัติงาน 
๓.๗.๔ การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
๓.๗.๕ การนําเสนอชิ้นงานพรอมทั้งอธิบายวิธีและข้ันตอนของการทํางาน 

๓.๘ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี ้

๓.๘.๑ ออกแบบและจัดชิ้นงานได 
๓.๘.๒ เทคนิคในการจัดดอกไมช้ันสูง 
๓.๘.๓ จัดดอกไมในแนวความริเร่ิมและสรางสรรค 
๓.๘.๔ วางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พรชัย อยูประยงค 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจ ดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โสรศ/ผูจดัทํา 
๙ มีนาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


