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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการแข่งขันการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากลให้แก่นักศึกษา 
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
   2.1  คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2. เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท ) ของ 
 สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ยกเว้น นักเรียน 
 นักศึกษาทวิศึกษา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 

3. ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา 
4. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด    
5. ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1  
   รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค 

6. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
 

     2.2  คุณสมบัติเฉพาะ 
            1. เป็นนักศึกษาท่ีก าลังเรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้า
      และเครื่องแต่งกาย / สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ 

        2. ผู้เข้าแข่งขันทีมละ  3  คน  โดยมีครูผู้ควบคุมทีมละ  2  คนและนางแบบ  1  คน 
       3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย 
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3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา 

1. วางแผน ด าเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ  โดยค านึงถึง                
 การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม และหลักความปลอดภัย 
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
3. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพ 
4. เลือก ใช้และบ ารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ในงานออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
5. ใช้เทคนิคการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอขั้นสูง 
6. เลือกใช้วัสดุในงานออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
7. วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในงานออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
8. ผลิตผลิตภัณฑ์แฟชั่นและส่ิงทอต้นแบบ 
9. ด าเนินธุรกิจในงานออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
10. ใช้เทคนิคการน าเสนองานออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
11. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 

    3.2 งานที่ก าหนด 
          การออกแบบและตัดเย็บชุดราตรีส้ัน  อายุระหว่าง  25 – 30 ปี 
 

    3.3  ก าหนดการแข่งขัน 
1. ออกแบบและตัดเย็บชุดราตรีส้ันจากแรงบันดาลใจบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 42 ซม. X  60 ซม.  

จ านวน  1  แผ่น ภายในเวลา 1 ช่ัวโมงแรก 
2. แยกแบบตัดตามแบบมาตรฐานในเวลาแข่งขัน 
3. ตัดเย็บชุดราตรีส้ันตามท่ีออกแบบภายในเวลา 7 ช่ัวโมง 
4. ให้นางแบบสวมชุดราตรีส้ันน าเสนอผลงาน 
5. น าเสนอผลงานท้ัง 2 ภาษา  (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)  ไม่เกิน 5 นาที 
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3.4 สิ่งที่เจ้าภาพจัดเตรียมให้ 
         1. ขาต้ังบอร์ด  
         2. กระดาษ  100  ปอนด์  ขนาด  42 ซม. X 60  ซม.  จ านวน 1 แผ่น 
         3. ฟิวเจอร์บอร์ดสีด า  ขนาด  50  ซม. X 72  ซม.  1  แผ่น 
         4. กระดาษสร้างแบบ  ทีมละ  5  แผ่น 
         5. จักรพันริม 
         6  ปล๊ักไฟ  (เฉพาะจุด) 
         7. จัดเตรียมห้องแต่งตัวและพื้นท่ีในการเดินแบบเพื่อน าเสนอผลงาน 
         8. ผ้าท่ีใช้ในการแข่งขัน 
            8.1  ผ้าชีฟอง  5  เมตร  หน้ากว้าง  60  นิ้ว 
            8.2  ผ้าเครป  5  เมตร  หน้ากว้าง  45  นิ้ว 
            8.3  ผ้าซับใน  1.5 เมตร 
            8.4  ผ้ากาว   3  เมตร 
            8.5  ซิปซ่อน  22  นิ้ว  1  เส้น 
            8.6  ด้ายเย็บผ้า  2  หลอด 
            8.7  วัสดุตกแต่ง 
                 -  เล่ือม    1  ถุงเล็ก 
                 -  ลูกปัด   1  ถุงเล็ก 
                 -  คริสตัล  1  ถุงเล็ก 

   3.5  สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
1. หุ่นสักหลาด  1  ตัว  (ส าหรับท างานบนหุ่น) 
2. เตรียมแบบตัดมาตรฐานลงบนกระดาษแข็งเพื่อการแข่งขัน 
3. ฟองน้ าเสริมทรง 
4. อุปกรณ์การออกแบบและตัดเย็บ 
5. จักรเย็บผ้ากระเป๋าหิ้ว  2  เครื่อง 
6. เตารีดพร้อมท่ีรองรีด กระบอกฉีดน้ า 
7. ปล๊ักไฟ 
8. วัสดุตกแต่ง  Mood  Board 
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    3.6  เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
1. การวาดภาพออกแบบชุดราตรีส้ัน                     10  คะแนน 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 
   2.1  ความแปลกใหม่และทันสมัย                      20  คะแนน 
   2.2  ออกแบบตรงตามแรงบันดาลใจ                  10  คะแนน 
3. ความประณีต  การเย็บ  การตกแต่ง                  20  คะแนน 
4. ตัดเย็บได้ตามแบบท่ีก าหนด                            10  คะแนน 
5. เสร็จทันเวลาท่ีก าหนด                                  10  คะแนน 
 6.  การน าเสนอผลงาน  (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)   10  คะแนน 
 7.  ภาพรวมการน าเสนอผลงาน นางแบบและเส้ือผ้า 10  คะแนน 
 

   3.7  คณะกรรมการตัดสิน 
เป็นบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ในการออกแบบและตัดเย็บ  จ านวน  3  คน 
 

   3.8  คณะกรรมการด าเนินงาน                                               
  1. จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน 

         2. ไม่อนุญาตให้มีการสับเปล่ียนนักเรียนระหว่างการแข่งขัน 
 

4. เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
     1. คะแนน  90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
     2. คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
     3. คะแนน  70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง    

 

5. เกณฑ์การรับรางวัล        
    1. ชนะเลิศ     คือ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล) 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ  (1 รางวัล) 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) 
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6. รางวัลที่ได้รับ   
 1. ชนะเลิศ    ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
    4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    5. รองชนะเลศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6. รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
 

หมายเหตุ   
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6 ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 

 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
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ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเคร่ืองแต่งกายสู่สากล  
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560-2561   
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 ตารางคะแนน 

ชื่องาน การออกแบบและตัดเย็บเคร่ืองแต่งกาย  ระดับ ปวส. 
              

ล าดับ
ที่ เกณฑ์การตัดสิน 

กล
ุ่มท

ี่ 1
 

กล
ุ่มท

ี่ 2
 

กล
ุ่มท

ี่ 3
 

กล
ุ่มท

ี่ 4
 

กล
ุ่มท

ี่ 5
 

กล
ุ่มท

ี่ 6
 

กล
ุ่มท

ี่ 7
 

กล
ุ่มท

ี่ 8
 

กล
ุ่มท

ี่ 9
 

กล
ุ่มท

ี่ 1
0 

กล
ุ่มท

ี่ 1
1 

กล
ุ่มท

ี่ 1
2 

1 
การวาดภาพออกแบบชุดราตรีสั้น 
(10  คะแนน)                         

2 
ความคิดสร้างสรรค ์
-ความแปลกใหม่และทันสมัย (20 
คะแนน)                         

4 
-ออกแบบตรงตามแรงบันดาลใจ 
(10 คะแนน)                         

5 
ความประณีต การเย็บ การตกแต่ง  
(20 คะแนน)                         

6 
ตัดเย็บได้ตามแบบที่ก าหนด 
(10คะแนน)                         

7 
เสร็จทันเวลาท่ีก าหนด                                                
(10 คะแนน)                         

8 
น าเสนอผลงาน (ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ) (10 คะแนน)             

9 
ภาพรวมการน าเสนอผลงาน
นางแบบและเสื้อผ้า (10 คะแนน)                                                    

 
 
 

 


