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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะ ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ปฏิบัติ งานจริง 
1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แข่งขัน 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นสมาชิกวิสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
  2. ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา 

            3. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
            4. ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศ

     อันดับ 2 ระดับภาค 
           5. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
   2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
          1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้ท่ีลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ในปีการศึกษาปัจจุบัน และผ่านการ
    ฝึกอบรมสาขาวิชาเสริมสวย ไม่น้อยกว่า 150 ช่ัวโมง โดยนับช่ัวโมงในแต่ละรายวิชาย้อนหลังได้ไม่เกิน 
    2 ปี จาก ปีการศึกษาปัจจุบัน ท้ังนี้ ให้แนบส าเนาหลักฐานผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
    หากหลักฐานไม่ครบถ้วนไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
          2. ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ปี ติดต่อกัน 

      3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 1 คน โดยมีผู้ควบคุมจ านวน 1 คน 
      4. ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วย ชุดสุภาพเรียบร้อยสวมเส้ือคลุมขณะปฏิบัติงาน ใส่ผ้าปิดจมูก                

    สวมรองเท้าปิดด้านหน้าและด้านหลัง 
 

3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม 
2. วิเคราะห์ลักษณะเส้นผมและโครงสร้างศีรษะ 
3. เลือกเตรียมใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม 
4. เลือกออกแบบทรงผมสไตล์สมัยนิยม 
5. ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยมตามขั้นตอนกระบวนการ 

    3.2  งานที่ก าหนด 
 ทรงผมรองทรงสูงสไตล์สมัยนิยม          
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    3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
1. ทรงผมรองทรงสูงสไตล์สมัยนิยม 
2. ไม่ก าหนดการหวีแสกของทรงผม  
3. จอนด้านขวา-ด้านซ้ายความสูงชายผมโค้งใบหูไม่เกินหนึ่งหน้าหวีใหญ่ หรือ 1.5 นิ้ว  
4. ด้านท้ายทอยสูงมากกว่ากลางใบหูขึ้นไป แต่ไม่เกินส่วนโค้งของใบหู 
5. ชายผมโดยรอบศรีษะมีลักษณะขาว-นวล-กลืน 
6. การใช้มีดโกนกันขอบด้านข้างซ้าย-ขวา ต้องคมชัด จอนผมท้ังสองข้างกันแบบใดก็ได้ ท้ายทอยไม่กัน 
7. ความยาวของผมด้านบนไม่เกิน 4 นิ้ว 
8. การซอยผมไล่ระดับเรียงเส้นให้กลมกลืนกับรูปทรง 
9. ท าสีผมได้ไม่เกิน 3  สี รวมสีพื้น 
10. ทรงผมเม่ือตัดเสร็จต้องมีการเซท-ดราย จัดแต่งทรงผมสไตล์สมัยนิยม 
11. ก าหนดเวลาในการแข่งขัน ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
12. ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาของสถานศึกษาให้กรรมการตรวจ 
13. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพและสวมเส้ือคลุมขณะท าการแข่งขัน (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) 
14. ให้คณะกรรมการท าการตรวจผมก่อนการแข่งขัน 
15. ห้ามเตรียมทรงผมมาก่อนการแข่งขัน 
16. สถานศึกษานายแบบมาเองและแต่งกายชุดสูทสุภาพ 
17.  สถานศึกษาต้องน าเครื่องมือและอุปกรณ์มาเองทุกชนิด 
18. สถานศึกษาต้องส่งผู้เข้าแข่งขันตามคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 

3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
         1.  สถานศึกษาต้องน าเครื่องมือและอุปกรณ์มาเองทุกชนิด(น ากระจกเงามาเอง) 

 2.  สถานศึกษาต้องน านายแบบมาเองและแต่งกายชุดสูทสุภาพ 
  

    3.5  เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
1. การตัดสินให้คะแนนผลงานของผู้เข้าแข่งขันเสร็จภายในก าหนดเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที                      

โดยคณะกรรมการจะส่งสัญญาณเตือนก่อนหมดเวลา 20 นาที 10 นาที  5 นาที 
2.  คะแนนการตัดสิน จะพิจารณาจากการผลงานในรายละเอียดแต่ละรายการ ได้แก่ 
     1) การเตรียมและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์                          5    คะแนน 
     2) บุคลิกภาพของช่าง                                                       5    คะแนน 
     3) ฝีมือการตัดซอย                                                          45  คะแนน 
     4) ฝีมือการดราย-เซททรงผมสไตล์สมัยนิยม 40  คะแนน 
     5) การจัดเก็บอุปกรณ์เมื่อเสร็จส้ินการท างาน                           5   คะแนน 

                                     รวม                                                100   คะแนน 
ผู้เข้าแข่งขันท าผิดเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์การให้คะแนนในข้อนั้นๆ 
เกณฑ์การให้คะแนนทักษะการออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ  รองทรงสูงสไตล์สมัยนิยม 
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รายการ คะแนนที่

ก าหนด 
คะแน
นที่ได้ 

หมายเหตุ 

1.การเตรียมและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์                           (5) 
5 

  

2. บุคลิกภาพของช่าง          
    2.1 มีความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงาน                                               

(5) 
5 

  

3. ฝีมือการตัดซอย   
    3 .1 ระ ดับผมส่วนจอน ชายผม ท้ายทอย ให้มี ลักษณะ                 
ขาว นวล กลืน รอบศรีษะ 
    3.2 ขอบผมระดับแนว ปัตตะเล่ียนตัดให้รับกับผมส่วนบน ตัด
ซอยผมส่วนบน ให้มีลักษณะ กลืน กลม สลวย  
    3.3 ความคมชัดของการกันชายผมรอบศรีษะ 
    3.4 ด้านท้ายทอยสูงมากกว่ากลางใบหูข้ึนไป แต่ไม่เกินส่วนโค้ง
ของใบหู 

(45) 
15 
 

10 
 

10 
10 

  

4. ฝีมือการดราย-เซททรงผมสไตล์สมัยนิยม 
   4.1 ออกแบบเซทผมสไตล์สมัยนิยม  
   4.2 เซทผมได้ปราณีตกลมกลืน 
   4.3 ทรงผมเหมาะสมกับบุคคลิก (เส้ือผ้า หน้า ผม) 

(40) 
20 
15 
5 

  

5. การจัดเก็บอุปกรณ์เมื่อเสร็จส้ินการท างาน                             (5) 
5 

  

3. การให้คะแนนแต่ละหัวข้อเป็นคะแนนเฉล่ียของแต่ละกรรมการและใช้วิธีการทางสถิติ 
4. ให้ตัดสินคะแนนรวมรวมจากสูงไปหาต่ า และจะประกาศผลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1                      

 รองชนะเลิศอันดับ 2 เท่านั้น  
5. ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ใช้เวลาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ 
6. ให้ประกาศผลการแข่งขันโดยเปิดเผย และแสดงให้สาธารณะชนทราบ 
7. สถานศึกษาท่ีเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการแข่งขันจัดหาคณะกรรมการตัดสินเป็นบุคคลภายนอก 

 ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการแข่งขันครั้งนี้ หรือกรรมการภายในจากสถานศึกษา 
        8. ผลตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 

3.6 คณะกรรมการตัดสิน 
ผู้เช่ียวชาญทักษะการแข่งขัน ภาครัฐ และเอกชน  
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3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน  
       จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน     
 (ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 

 

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. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 

     3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 

 


