
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม 

สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ชื่อวิชา  ทักษะองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

วิชา  ทักษะองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 
**************************************************************************************** 

1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1  เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถออกแบบงานกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 

                ได้อย่างเหมาะสม 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
2.1 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี(ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท)ของ

สถานศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยก าหนดอายุไม่เกิน         
25 ปี และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

2.2 นักเรียน-นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขัน/ประกวดตามระดับการศึกษานั้น ๆ โดยไม่มีการ
แยกสาขาวิชา 

2.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขัน/ประกวดในระดับการศึกษานั้น ๆ รายวิชาละ
ไม่เกิน 5 คน ส าหรับประเภทบุคคล และไม่เกิน 3 ทีมส าหรับประเภททีมหรือตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละประเภท 

2.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันประเภททักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาใดก็ได้โดยมีสิทธิ์  
     เข้าแข่งขัน 1 รายวิชาเท่านั้น 

2.5 นักเรียนนักศึกษา ที่เคยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายวิชาเดิม 
 

3. หลักฐานการรับสมัคร 
3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาเ็็นส าเนาถูกต้อง SCAN เข้ามาในระบบ 
3.2 รูปถ่ายใส่ชุดเครื่องแบบของวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 
     จ านวน 1 รูป Add เพ่ิมเข้ามาในแบบฟอร์มรับสมัคร 

 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

4.1 ดูรายละเอียดการแข่งขันทางเว็บไซต์  www.vr-centre.net เนือ้หาและหลักเกณฑ์การให้  

      คะแนนแตล่ะรายวิชา  วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562  

4.2 ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมห้องสอบและตรวจข้อสอบกรรมการร่วมตัดสินระดับละ 1 คน                      

                ต่อรายวิชา  ภายในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม  2563 

http://www.vr-centre.net/
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4.3  ส่งใบสมัครผู้เข้าแข่งขัน ทาง www.vr-centre.net ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 

4.4 ส่งเงินค่าสมัครผู้เข้าแข่งขัน  ภายในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 

                โดยโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย  สาขาหนองต าลึง 
                ชื่อบัญชีนายรณชัย  นาสวน เลขที่บัญชี  678-8-02337-9 

      ระดับชาติคนละ  50  บาท 

 

5. กติกาการแข่งขัน/การประกวด 

5.1 เข้าแข่งขัน รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที พร้อมแสดงบัตร 

                ประจ าตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจ าตัวประชาชน กรณีไม่มีบัตรต้องมีหนังสือรับรอง  

                จากผู้บริหารสถานศึกษา 

5.2  สถานศึกษามีสิทธิ์ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทบุคคลวิชาละไม่เกิน  5  คน   

      ประเภททีมได้ไม่เกิน 3 ทีม 

5.3 เข้าแข่งขัน  ต้องมีรายชื่อตามใบสมัครเท่านั้น  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งวิทยาลัยเจ้าภาพ 

                ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563      โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา 

5.4 ผู้เข้าแข่งขัน   ต้องช าระเงินค่าสมัครระดับชาติ คนละ 50 บาท 

5.5 การแข่งขันจะเรียงตามล าดับ  การจับฉลากในวันรายงานตัว 

5.6 เมื่อถึงเวลาแข่งขัน  คณะกรรมการเรียกทีมเข้าแข่งขันให้ผู้แข่งขันรายงานตัวต่อคณะกรรมการ  

                 ทันที หากเวลาผ่านไป  5 นาที ไม่รายงานตัว / เข้าประจ าที่ ถือว่าวิทยาลัยนั้นสละสิทธิ์ไม่เข้า   

                 แข่งขัน  

5.7 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด 
 

6. สิ่งท่ีเจ้าภาพจัดเตรียมให้  
6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมในการแข่งขัน 
6.2  โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 

 
7. ขั้นตอนการแข่งขัน 
7.1 รายงานตัวเพ่ือรับทราบห้องสอบและรหัสในการบันทึกข้อมูล 
7.2 เข้าห้องสอบพร้อมกับจับฉลากหมายเลขเครื่องที่นั่งสอบ 
7.3 บันทึกข้อสอบตามท่ีคณะกรรมการคุมสอบก าหนด ไม่อนุญาตให้บันทึกเป็นชื่อวิทยาลัยหรือใส่            

สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
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8. เกณฑ์การตัดสิน  ทุกประเภทวิชา/รายวิชา 

คะแนน    90  ขึ้นไป  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
คะแนน    80.00-89.99        เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
คะแนน    70.00-79.99        เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน     60.00-69.99           เกียรติบัตรชมเชย 
 

9. ค่าสมัคร 
9.1 คนละ 50 บาท 

 

10. ดูตารางการแข่งขันทักษะท่ี  www.vr-centre.net  วันองัคาร ที่ 14 มกราคม  2563 
 

11. ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
   อ.สุทิน  พยนต์เลิศ   มือถือ   089-092-8454 

   อ.นาตยา  สมบูรณ์กุล   มือถือ   084-209-8436 

   อ.เอ็นดู  ชาญชิต    มือถือ   086-374-1923 

 

12. Line กลุ่มการแข่งขัน 
 

 

 

 

 

                                     http://line.me/R/ti/g/ozvxmZB1BY 
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

วิชา ทักษะองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์  ระดับ  ปวช.   เวลา  3  ชั่วโมง   
วันที่แข่งขัน 28-29 มกราคม  2563 

สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 

 

 
ค าชี้แจง  
 ให้นักศึกษาจัดท าการออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ “โครงการท าดีเพ่ือพ่อ” เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การประชาสัมพันธ์โครงการต่อไป โดยใช้คอมพิวเตอร์และ็อฟท์แวร์ Adobe illustrator CS6 ให้เหมาะสม
กับลักษณะของงาน 
 
ค าสั่ง ออกแบบโปสเตอร์โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 

1. ก าหนดขนาดของไฟล์ 1000 x 600 pixels แนวตั้ง ความละเอียด 72 ppi 
2. สร้างผลงานในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการใช้ชีวิตที่พ่อสอน” 
3. บันทึกไฟล์งานชื่อ poster-เครื่องที่นั่งสอบ ชนิด .ai และ .pdf 

 
ข้อคิดในการใช้ชีวิต 
 พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2541 
 “คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าทุก
ประเทศมีความคิดอันนี้ ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง 
ไม่โลภ อย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข 
 ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินอยู่ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดู
ฟุ่มเฟือยแต่ถ้าท าให้มีความสุข ถ้าท าได้ก็สมควรที่จะท า สมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็หมายความอีกอย่างของ
เศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง...พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอ่ืน 
ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง” 
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ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้องท าอย่างไร 
 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเกิดจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็น
แนวคิดท่ีสอดคล้องกับสภาพสังคมของประเทศชาติ และวิถีชีวิตของประชาชนไทย ็ึ่งเราสามารถน าแนวคิด 
 
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติได้ดังนี้ 

1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต 
2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ็ื่อสัตย์สุจริต 
3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง 
4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้ 

เพ่ิมพูนขึน้ จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ 
5. ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งที่ชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 

 
ทฤษฎีใหม่หัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ทฤษฏีใหม่ คือ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่เด่นชัดที่สุด ็่ึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด ารินี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มักประสบปัญหา 
ทั้งภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการท าการเกษตร ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต 
โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ าได้โดยไม่เดือดร้อนและยากล าบากนัก 
 
ความเสี่ยงที่เกษตร มักพบเป็นประจ า ประกอบด้วย 

1. ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร 
2. ความเสี่ยงในราคาและการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตสมัยใหม่จากต่างประเทศ 
3. ความเสี่ยงด้านน้ า ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง 
4. ภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ และโรคระบาด 
5. ความเสี่ยงด้านแบบแผนการผลิต 

5.1. ความเสี่ยงด้านโรคและศัตรูพืช 
5.2. ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน 
5.3. ความเสี่ยงด้านหนี้สินและการสูญเสียที่ดิน 

             ทฤษฎีใหม่ จึงเป็นแนวทางในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ า เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้    
      เกิดประโยชน์สูงสุด ให้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ็ึ่งหมายถึง 

1. พ้ืนที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ าเพ่ือใช้กักน้ าฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืช
ในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ าต่าง ๆ 

2. พ้ืนที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวันส าหรับครอบครัวให้
เพียงพอตลอดปี เพ่ือตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
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3. พ้ืนที่ส่วนที่สาม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช้เป็น
อาหารประจ าวัน หากเหลือบริโภคก็น าไปจ าหน่าย 

4. พ้ืนที่ส่วนที่สี่ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอ่ืนๆ 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

วิชา ทักษะองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. เวลา 3 ชั่วโมง 

หมายเลขผู้เข้าแข่งขัน.............................................................................................................................. 

หมายเลขเครื่องผู้เข้าแข่งขัน..................................................................................................................... 

 

ล าดับ รายการ 
ค่าคะแนน 

1 0 ตัวคูณ 
1 บันทึกไฟล์ ถูกต้อง 2 ชนิด .ai และ .pdf   
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2 ออกแบบ info graphic ให้สอดคล้องกับหัวข้อ   
3 ปรับแต่งดัดแปลงรูปทรงด้วย Transform   
4 ตกแต่งด้วย Brush และ Symbol   
5 ปรับรูปทรงด้วย Envelop Distor   
6 พิมพ์และจัดข้อความ   
7 ปรับแต่งสีและแสงเงาของภาพ   
8 ความคิดสร้างสรรค์   
9 สีสันผลงานและความสวยงาม   
10 ขนาดส าเร็จของโปสเตอร์ (ตรวจไฟล์ pdf)   

รวมจ านวนข้อ   10 
รวมคะแนน 100 คะแนน (จ านวนข้อที่ได้ x 10 )   100 

 
หมายเหตุ ท าได้ = 1 
             ท าไม่ได้ = 0 
     

ลงช่ือ.....................................................กรรมการ 

             (.....................................................................) 

 


