
 
 

ค ำน ำ 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้จัดกำรเรียนกำรสอนในด้ำนวิชำชีพ ประเภทวิชำ  
อุตสำหกรรม พำณิชยกรรมคหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร ส่ือสำร อุตสำหกรรม  
ท่องเท่ียว และอุตสำหกรรมส่ิงทอ หรือประเภทวิชำอื่น ๆและได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรท่ีจะพัฒนำให้นักเรียน 
นักศึกษำ ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ มีประสบกำรณ์ท้ังในด้ำนสำขำวิชำชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะควำมรู้ในด้ำนกำร
เป็นผู้น ำกล้ำคิด  กล้ำท ำ  กล้ำน ำ กล้ำเปล่ียนแปลง สร้ำงสรรค์ กล้ำแสดงออก ในส่ิงท่ีถูกต้องดีงำมและมีควำมเป็น
ประชำธิปไตย สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  จึงมีนโยบำยให้สถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำ                           
ด้ำนอำชีวศึกษำจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบกำรเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียน 
นักศึกษำ  ได้ท ำกิจกรรมควบคู่ไปกับกำรเรียนโดยก ำหนดให้องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  จัดประชุม
วิชำกำรในทุกระดับ อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง โดยก ำหนดให้มี กำรประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชำชีพ 
ทักษะพื้นฐำน และหลักสูตรวิชำชีพระยะส้ัน และกำรน ำเสนอผลงำนของสมำชิก ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมหลักและกิจกรรม
อื่น ๆ เพื่อเป็นกำรพัฒนำหรือส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของสมำชิก ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ว่ำด้วยองค์กำรนักวิขำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแนวปฏิบัติประกอบ
ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2558)  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 

เนื่องจำกเกณฑ์ กติกำ กำรประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชำชีพ ทักษะพื้นฐำน และหลักสูตรวิชำชีพ
ระยะส้ัน ท่ีประกำศใช้ในปี พ.ศ. 2558 – 2559 ได้ด ำเนินกำรประกวด แสดง แข่งขันครบ 2 ปีไปแล้วนั้น 
คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับชำติ   จึงได้จัดท ำเกณฑ์ กติกำ กำรประกวด 
แสดง แข่งขัน ทักษะวิชำชีพ ทักษะพื้นฐำน และหลักสูตรวิชำชีพระยะส้ัน เพื่อใช้ด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ   
พ.ศ. 2560 - 2561 ต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยท่ีได้ช่วยเหลือให้กำรจัดท ำเกณฑ์ กติกำ กำรประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชำชีพ ทักษะพื้นฐำน 
และหลักสูตรวิชำชีพระยะส้ัน ส ำเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร  
 
          คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ 

 

 

 

 

              



 
 

สำรบัญ (ต่อ) 

หน้ำ 
 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม/ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ   
3.1 สำขำวิชำกำรบัญชี      

3.1.1 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี         1 
3.1.2 ทักษะโปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี         6 
 

3.2 สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร/สำขำวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำน        
3.2.1 ทักษะกำรแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพอ์ังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์     13 
3.2.2 ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ รำชกำรภำยนอก       17 

 

3.3 สำขำวิชำกำรตลำด      
3.3.1 ทักษะกำรแข่งขันทักษะกำรน ำเสนอขำยสินค้ำ “The Marketing Challenge”    30 
3.3.2 ทักษะกำรเขียนแผนธุรกิจ            36 
 

3.4 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          
ทักษะกำรขำยสินค้ำออนไลน์          62 
 

3.5 สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก          
ทักษะธุรกิจค้ำปลีกประเภทสินค้ำ OTOP         71 
 

3.6 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
ทักษะกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน (แบบจ ำลองสถำนกำรณ์เบียร์เกมส์)     75 

 

ประเภทวิชำคหกรรม   
4.1 สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร                

4.1.1 ทักษะกำรประกอบอำหำรไทยเชิงธุรกิจ          83 
4.1.2 ทักษะกำรออกแบบและกำรประกอบอำหำรเชิงธุรกิจสู่มำตรฐำนสำกล     87 
4.1.3 ทักษะกำรประกอบอำหำรไทยเชิงธุรกิจ       91 
4.1.4 ทักษะกำรออกแบบและกำรประกอบอำหำรเชิง ธุรกิจสู่มำตรฐำนสำกล    95  

 

4.2 สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์/สำขำวิชำกำรบริหำรงำนคหกรรมศำสตร์           
 4.2.1 ทักษะกำรจัดดอกไม้แบบไทย         99 

4.2.2 ทักษะกำรประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่ มำตรฐำนสำกล      103 
4.2.3 ทักษะกำรจัดดอกไม้แบบไทย        107 
4.2.4 ทักษะกำรประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มำตรฐำนสำกล      111 
 

4.3 สำขำวิชำแฟช่ันและส่ิงทอ/สำขำวิชำเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ            
4.3.1 ทักษะกำรออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกำย      115 
4.3.2 ทักษะกำรประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่ง กำยสู่สำกล     120 



 
 

สำรบัญ (ต่อ) 
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ประเภทวิชำศิลปกรรม    
5.1 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก         

5.1.1 ทักษะมัลติมีเดียอำร์ต “INFOGRAPHIC  อำชีวะ 4.0”      126 
 5.1.2 ทักษะมัลติมีเดียอำร์ต “อำชีพท่ีก้ำวไกลยุค THAILAND 4.0”     131 

5.1.3 ทักษะกำรออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน  “อเมซิ่ง เท่ียวไทย สไตล์อำชีวะ”    136 
5.1.4 ทักษะกำรออกแบบ 3D แอนิเมช่ัน “อำชีวะ INTRO”      140 
 

5.2 สำขำวิชำวิจิตรศิลป์                 
5.2.1 ทักษะจิตรกรรมไทย          144 
5.2.2 ทักษะกำรวำดภำพ (Drawing)          147 
5.2.3 ทักษะกำรวำดภำพสีน้ ำหุ่นนิ่ง        150 
5.2.4 ทักษะประติมำกรรม          153 

 

5.3 สำขำวิชำกำรออกแบบ           
5.3.1 ทักษะกำรออกแบบเขียนแบบตกแต่ง  “ ร้ำนเครื่องด่ืม Drinks & Beverages”   156 
5.3.2 ทักษะกำรออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ  “ธ สถิตในดวงใจ  ไทยนิรันดร์”    171 
5.3.3 ทักษะกำรออกแบบตกแต่งหัวข้อ “Food Truck in Thai Culture &Food Festival”  176 
5.3.4 ทักษะกำรออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ“เทิดไท้องค์รำชัน รัชกำลท่ี 10”  180 

 

5.4 สำขำวิชำช่ำงทองหลวง       
ทักษะกำรออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี (สำธิต)     185 
 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว   
6.1 สำขำวิชำกำรโรงแรม            

6.1.1 ทักษะกำรผสมเครื่องด่ืม            188 
 1) ประเภท Classic Bartender  

2) ประเภท Flair  Bartender 
6.1.2 ทักษะกำรบริกำรอำหำรและเครื่องด่ืม       202 
 

6.2 สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว               
6.2.1 ทักษะกำรจัดท ำและเสนอขำยรำยกำรน ำเท่ียว      213 
6.2.2 ทักษะกำรจัดท ำและเสนอขำยรำยกำรน ำเท่ียว      219 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สำรบัญ (ต่อ) 

หน้ำ 
 

ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
7.1 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ           

7.1.1 ทักษะกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล        225 
7.1.2 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่ำย           233 
 

หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น   
 8.1 ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟช่ัน (ผมหญิง)         241 
 8.2 ทักษะตัดผมชำยสไตล์สมัยนิยม         247 
 8.3 ทักษะอำหำรจำนเดียว         253 
 

กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำน   
 9.1 กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชำย        257 
 9.2 กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง         261 
 9.3 กำรประกวดร้องเพลงไทยสำกล (สตริง) ชำย        265 
 9.4 กำรประกวดร้องเพลงไทยสำกล (สตริง) หญิง        270  
 9.5 กำรประกวดร้องเพลงสำกล ชำย         275  
 9.6 กำรประกวดร้องเพลงสำกล หญิง         279  
 9.7 กำรประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพนัธ์ R        283 
 9.8 กำรประกวดวงดนตรีสำกลคนพันธุR์         292  
 9.9 กำรประกวดพูดในทีสำธำรณะเป็นภำษำอังกฤษ (English Public Speaking Contest)   297  
9.10 กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำจีนกลำง        303 
9.11 กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทย        308 
9.12 กำรประกวดรักกำรอ่ำนภำษำไทย         315  
9.13 กำรประกวดกำรพูดสำธิตเป็นภำษำอังกฤษ (Demonstration Contest)     318 
9.14 กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำหน้ำท่ีพลเมือง และประวัติศำสตร์ชำติไทย     324 
9.15 กำรประกวดดนตรีไทย ประเภทเด่ียว                          329 
9.16 กำรประกวดมำรยำทไทย          337 
9.17 กำรประกวดเล่ำนิทำนพื้นบ้ำน        347 
9.18 กำรแข่งขันแก้ปัญหำโดยใช้กระบวนกำร STEM      352 
 

ภำคผนวก  
1. แบบใบสมัคร 
2. แบบรำยงำนผล 
3. แบบประกำศผล 
4. ตำรำงรำยช่ือกิจกรรมกำรแข่งขนัทักษะวิชำชีพ  ทักษะพื้นฐำน และหลักสูตรวิชำชีพระยะส้ัน 

   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 - 2561 


