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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะงานออกแบบนิเทศศิลป์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ในการปฏิบัติงานจริง 
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) 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 รองชนะเลิศ

อันดับ 2 ระดับภาค 
6. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

 

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรมทุกสาขาวิชา 
2. เป็นการแข่งขัน ประเภทรายบุคคล ส่งได้สถานศึกษา ละ 1 คน 
3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษา ให้สุภาพเรียบร้อย 

 

3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
    3.1 สมรรถนะรายวิชา 
          ออกแบบ เขียนแบบ งานออกแบบตกแต่ง ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย  เครื่องมือ
พื้นฐาน และด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป   
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    3.2 งานที่ก าหนด 
1. การออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 10 
2. เนื้อหาโปสเตอร์แสดงถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ท่ีมีต่อในหลวง  

รัชกาลท่ี 10 
3. ก าหนดให้ออกแบบภาพโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (Photoshop, Illustrator, 

Coreldraw) ขนาด 29.7 x 42 ซม. (A3)  
4. ออกแบบตัวอักษร “เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 10” ให้สอดคล้องกับแนวคิดและจัดวางให้    

 เหมาะสมกับขนาดของผลงาน 
1) ให้มีข้อความพาดหัวรอง (Sub Headline) สอดคล้องกับพาดหัวหลัก (Headline) 
2) ออกแบบภาพประกอบจากภาพต้นแบบท่ีก าหนดให้ น าไปดัดแปลง แก้ไข ตกแต่งเพิ่มเติม

ด้วย โปรแกรมฯและน าไปใช้จัดวางในโปสเตอร์ให้สอดคล้องกับหัวข้อท่ีก าหนดให้ 
(คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรียมภาพให้ผู้เข้าแข่งขัน จ านวน 10 ภาพ)   

หมายเหตุ  :  ผู้เข้าแข่งขันสามารถน าภาพท้ังหมดมาใช้ หรือใช้บางภาพตามความเหมาะสม 
3) มีตราสัญลักษณ์ สอศ. มาประกอบในผลงาน (คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรียมภาพ 

ใหผู้้เข้าแข่งขัน) 
5. พิมพ์ผลงานต้นฉบับเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน (ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่องพิมพ์สีมา

เอง) 
    

    3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
ระยะเวลาในการแข่งขัน 8 ช่ัวโมง (ไม่รวมพักเท่ียง) 
วันที่ 1  การเตรียมความพร้อม 
09.00 – 11.00 น. ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนพร้อมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการ    

                   ตรวจเช็ค                        
13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการด าเนินการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
วันที่ 2  การแข่งขัน 
08.00 – 09.00 น. รายงานตัวเข้าแข่งขัน 
09.00 – 12.00 น. เริ่มด าเนินการแข่งขัน 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 16.00 น. ด าเนินการแข่งขันต่อจนเสร็จ 
16.00 – 17.00 น. พิมพ์ผลงานต้นฉบับพร้อมติดชาร์ท 
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วันที่ 3 น าเสนอเพื่อตดัสินผลงาน 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและจับฉลากล าดับท่ีน าเสนอผลงาน 
09.00 – 12.00 น. เริ่มด าเนินการน าเสนอผลงาน โดยใช้เวลาไม่เกินคนละ 5 นาที      

 

    3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาเอง และท าการล้างข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

ออกให้เรียบร้อย และมีโปรแกรมท่ีใช้พร้อมส าหรับการแข่งขัน  
2. เครื่องพิมพ์สี ขนาด A3  
3. ปล๊ักไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 

    3.5 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน  (รวม 100 คะแนน) 
1. องค์ประกอบในการออกแบบโปสเตอร์ จ านวน 30 คะแนน 
2. ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงาม จ านวน 20 คะแนน 
3. เทคนิควิธีการในการประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิก จ านวน 20 คะแนน  
4. ความสมบูรณ์ของผลงาน จ านวน 20 คะแนน 
5. การน าเสนอผลงาน จ านวน 10 คะแนน     
                                             

    3.6 คณะกรรมการตัดสิน 
1. คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จ านวน 3 คน  
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด  

 

    3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน  
          คณะกรรมการด าเนินงาน จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การ
แข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน 

1. ส่ิงท่ีคณะกรรมการเตรียมให้ 
1) ส่ือบันทึกข้อมูลใช้หน่วยบันทึกข้อมูลขนาดเล็ก เช่น Flash Drive, Thumb Drive 
2) แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดและอุปกรณ์ติดผลงาน 
3) พื้นท่ีในการแข่งขัน และโต๊ะส าหรับแข่งขัน 
4) ชุดเครื่องเสียง 

 

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

การแข่งขัน 

องค์ประกอบ 
ในการ 

ออกแบบ 
โปสเตอร ์

ความคิด
สร้างสรรค์
และความ
สวยงาม 

เทคนิคและ 
วิธีการในการ 

ใช้คอมฯ 
กราฟิก 

 

ความ
สมบูรณ ์
แบบของ
ผลงาน 

การน าเสนอ
ผลงาน 

 

รวม
คะแนน 

 

30 คะแนน 20 คะแนน 20 คะแนน 20 คะแนน 10 คะแนน 100 
คะแนน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  
 


