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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แข่งขัน 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2. เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของสถานศึกษา   

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ยกเว้น นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา 
และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 

3. ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสถานศึกษา 
4. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
5.  ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค 
6.  ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดและลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
        1. เป็นนักเรียนท่ีก าลังเรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ 

    2. ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คน โดยมีครูผู้ควบคุมทีมละ 2 คน และนางแบบ  1  คน 
    3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย 
*หมายเหตุ  ในกรณีนักเรียนในสาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอมีจ านวนไม่ครบทีม  สามารถน านักเรียนใน      

           ประเภทวิชาคหกรรม มาร่วมแข่งขันได้ ไม่เกิน 1 คนต่อทีม 
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3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา 

1. วางแผนด าเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยค านึงถึงการบริหารงาน   
              คุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
3. ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ 
4. เลือกใช้และบ ารุงรักษาวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ในงานออกแบบเส้ือผ้าตัดเย็บเส้ือผ้าอุตสาหกรรม

     เส้ือผ้าและธุรกิจเส้ือผ้า 
5. วาดแบบและตัดเย็บเส้ือผ้าเครื่องแต่งกายบุรุษสตรีและเด็ก 
6. เลือกใช้วัสดุส่ิงทอในงานตัดเย็บเส้ือผ้า 
7. วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย 
8. คิดค านวณต้นทุนในการผลิต 

    3.2 งานที่ก าหนด 
          การออกแบบและตัดเย็บกระโปรงกางเกงวัยรุ่นหญงิ  อายุระหว่าง 15 – 20  ปี 
 

    3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
 1. ออกแบบกระโปรงกางเกง  จากแรงบันดาลใจบนกระดาษ 100 ปอนด์ พร้อมติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด 

 สีด า ภายในเวลา  1  ช่ัวโมงแรกของการแข่งขัน 
 2. แยกแบบในเวลาแข่งขัน  (เตรียม basic pattern มาเอง) 
 3. เวลาการแข่งขัน  ออกแบบและตัดเย็บ  6  ช่ัวโมง 
 4. ให้นางแบบสวมกระโปรงกางเกง  น าเสนอผลงาน  พร้อมเครื่องประกอบการแต่งกายให้เหมาะสม 
 5. น าเสนอผลงาน  ท้ัง  2  ภาษา  (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)  ไม่เกิน  5  นาที 

 

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. จ านวน 1 แผ่น 
        4. กระดาษสร้างแบบ  ทีมละ  3  แผ่น 
        5. จักรพันริม 
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        6. ปล๊ักไฟ(เฉพาะจุด) 
        7. จัดเตรียมห้องแต่งตัวและพื้นท่ีในการเดินแบบเพื่อน าเสนอผลงาน 
        8. ผ้ายีนส์ 2.5 เมตรหน้ากว้าง 45 นิ้ว (เนื้อนิ่ม) 
        9. ผ้าเคมีท าขอบ 
       10. ซิปซ่อน  9  นิ้ว 
       11. ตะขอ 
       12. ด้ายเย็บผ้า  2  หลอด 

 

3.5 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
 1. วัสดุตกแต่ง 
 2. จักรเย็บผ้ากระเป๋าหิ้ว  2  เครื่อง 
 3. เตารีดพร้อมท่ีรองรีด 
 4. กระบอกฉีดน้ า 
 5. อุปกรณ์ตัดเย็บ 
 6. อุปกรณ์ออกแบบ 
 7. ปล๊ักไฟ 
 8. วัสดุตกแต่ง  Mood Board 

 9.            9. เส้ือสีขาวล้วน 

 

    3.6 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
1. การวาดภาพออกแบบกระโปรงกางเกง           10  คะแนน 

          2. ความคิดสร้างสรรค์ 
   2.1 ความแปลกใหม่และทันสมัย                   10  คะแนน 
   2.2 ออกแบบตรงตามแรงบันดาลใจ               10  คะแนน 
3. ความประณีต  การเย็บ  การตกแต่ง              30  คะแนน 
4. ตัดเย็บได้ตามแบบท่ีก าหนด                        10  คะแนน 
5. เสร็จทันเวลาท่ีก าหนด                               10  คะแนน 
6. การน าเสนอผลงาน  (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  10   คะแนน 
7. ภาพรวมการน าเสนอผลงาน นางแบบและเส้ือผ้า10   คะแนน 
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   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) 
 

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. ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6 ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 

 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
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ตารางคะแนน 
ชื่องานการออกแบบและตัดเย็บเคร่ืองแต่งกาย  ระดับ ปวช. 
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ที่ เกณฑ์การตัดสิน 
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1 
การวาดภาพออกแบบกระโปรง
กางเกงวัยรุ่นหญิง (10  คะแนน)                         

2 
การเลือกใช้วัสดุตกแต่งได้
เหมาะสม (10คะแนน)                         

3 
ความคิดสร้างสรรค ์
-ความแปลกใหม่และทันสมัย (10 
คะแนน)                         

4 
-ออกแบบตรงตามแรงบันดาลใจ 
(10คะแนน)                         

5 
ความประณีต การเย็บ การตกแต่ง  
(25คะแนน)                         

6 
ตัดเย็บได้ตามแบบที่ก าหนด
(5คะแนน)                        

7 
เสร็จทันเวลาท่ีก าหนด                                                
(10คะแนน)                         

8 
น าเสนอผลงาน (ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ) (10คะแนน)             

9 
ภาพรวมการน าเสนอผลงาน
นางแบบและเสื้อผ้า(10 คะแนน)             

 
 
 

 


