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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะงานวิจิตรศิลป์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
 

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 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. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม 
2. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียนให้สุภาพเรียบร้อย 
3. ผู้เข้าแข่งขนัสถานศึกษาละ1คน สามารถเลือกแข่งขันได้เพียงทักษะเดียวเท่านั้น 

 

3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา 

          ปฏิบัติงานวิจิตรศิลป์ มีทักษะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ส่ือผสม รูปแบบไทยและสากล 
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    3.2 งานที่ก าหนด  

1. ปั้นภาพเหมือนบุคคลจากต้นแบบภาพถ่าย ท่ีคณะกรรมการด าเนินงานแจกให้  
2. ใช้เทคนิคการปั้นนูนสูง ด้วยดินเหนียวหรือดินน้ ามัน 
3. ให้เตรียมขึ้นพื้นขนาด 60 X 80 เซ็นติเมตร ความหนาไม่เกิน 1 นิ้ว บนกระดานรองปั้นมาก่อนการ

แข่งขัน 
     

    3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
         เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน 6 ช่ัวโมง ไม่รวมพกัรับประทานอาหาร 
          08.00 – 09.00 น. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว  
          09.00 – 12.00 น. ด าเนินการแข่งขัน 
          12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.0 – 16.00 น. ด าเนินการแข่งขันต่อ – ส้ินสุดการแข่งขัน 
 

    3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
1. เครื่องมือปั้นและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ท่ีไม่ส่งผลต่อการได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน 
2. ดินเหนียวหรือดินน้ ามัน 

 

    3.5 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
1. การจัดองค์ประกอบ    10 คะแนน 
2. สัดส่วน โครงสร้าง    20 คะแนน 
3. มิติสัมพันธ์     20 คะแนน 
4. ความเหมือนและการถ่ายทอดอารมณ์  30 คะแนน 
5. ความสมบูรณ์ขั้นส าเร็จ   20 คะแนน 

         รวม           100 คะแนน 
 

3.6 คณะกรรมการตัดสิน 
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปกรรมจากภายนอก จ านวน 3 คน 

  

3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน  
1. จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน 
2. จัดโต๊ะ เก้าอี้ในสถานท่ี ท่ีมีบริเวณกว้าง แสงสว่างเพียงพอเหมาะสมกับการแข่งขันและผู้ชมสามารถ

เดินชมบริเวณรอบ ๆ การแข่งขันได้ 
3. จัดเตรียมภาพถ่ายต้นแบบบุคคลขนาด A4 อย่างน้อย 5 แบบเพื่อจับฉลาก 
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4. เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
1. คะแนนร้อยละ    90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
2. คะแนนร้อยละ    80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
3. คะแนนร้อยละ    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. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 

 
 
 
 
 
 

 
 


