
 

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 
วิชา  ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับ ปวส. 

*********************************************************************************** 
1.วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 

1.1  เพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC2019,  

      Adobe Illustrator CC2019,  Adobe Acrobat DC2019 ได้อย่างเหมาะสม   

2. วิธีด าเนินการสอบ 
2.1 รายงานตัวเพ่ือรับทราบห้องสอบและรหัสในการบันทึกข้อมูล 
2.2 เข้าห้องสอบพร้อมกับจับฉลากหมายเลขเครื่องที่นั่งสอบ 
2.3 บันทึกข้อสอบตามท่ีคณะกรรมการคุมสอบก าหนด ไม่อนุญาตให้บันทึกเป็นชื่อวิทยาลัยหรือใส่ 

                 สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
3. .สิ่งท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง (ถ้ามี) 

3.1 แผ่นรองตัด 
3.2 มีดคัตเตอร์ 
3.3 กรรไกร 
3.4 ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด 
3.5 กาวแท่ง 

4. สิ่งท่ีเจ้าภาพจัดเตรียมให้  
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมในการแข่งขัน 
4.2 โปรแกรม Adobe Photoshop CC2019  
4.3 โปรแกรมAdobe Illustrator CC2019  
4.4 Adobe Acrobat DC 2019  
4.5 เครื่องปริ้นสี 

5. ค่าสมัคร 
5.1 เจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนด 

6. วิชาที่สอดคล้องกับสมรรถนะในการแข่งขัน 
6.1 ประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม 50 % 
6.2 เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 50% 
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
วิชา ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ระดับ ปวส.  เวลา 5 ชั่วโมง 

วันที่แข่งขัน ............................................................. 
สนามสอบ ............................................................................................. 

******************************************************************* 
รายละเอียดการแข่งขัน 

1. ให้ผู้แข่งขันสร้างโลโก้ของคาเฟ่แมว “แมว แมว” 

2. ให้ผู้แข่งขันสร้าง บรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุแก้วน้ าเซรามิก 

ตอนที่ 1 : การออกแบบโลโก้ 
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบโลโก้ของคาเฟ่แมว “แมว แมว” โดยโลโก้จะต้องมีความชัดเจน อ่านง่าย 

และมีความน่ารักของแมว 

ความต้องการด้านเทคนิค 

 ออกแบบโลโก้ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ดว้ยขนาด A4 
 โลโก้จะต้องเป็นภาพดิจิตอลแบบเวคเตอร์เท่านั้น 
 ใช้โหมดสี CMYK ในการออกแบบ 

ความต้องการด้านงานดิจิตอล 
 ไฟล์ต้นฉบับแบบ AI 
 ไฟล์ส าหรับการพิมพ์แบบ PDF 

ความต้องการด้านงานพิมพ์ 
 พิมพ์โลโก้ด้วยโหมดสี CMYK ลงบนกระดาษ A4 โดยขนาดของโลโก้ต้องไม่เกิน 14 เซนติเมตร 
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ตอนที่ 2 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับใช้บรรจุแก้วเซรามิก  (ขนาดแก้ว สูง 10 เซนติเมตร เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร) ที่เน้นความสวยงาม ความแปลกตา เรียบง่ายและน าเสนอความน่ารักของแมว
ออกมาให้ชัดเจน ท าให้ลูกค้า หรือ ผู้ที่มารับอุปการะแมวจากร้านรู้สึกพิเศษและประทับใจ โดยบรรจุภัณฑ์
จะต้องมีรูปภาพและข้อความตามที่โจทย์ก าหนด ผู้เข้าแข่งขันสามารถออกแบบลวดลาย กราฟิกเพ่ิมเติมได้ 
นอกเหนือจากท่ีโจทย์ก าหนดมาให้ 

สิ่งท่ีต้องมีในบรรจุภัณฑ์ 
 QR Code 
 โลโก้จากตอนที่ 1 
 ข้อความ 
 ข้อความตามที่ก าหนดให้ในหน้า 4 
 ใช้รูปภาพจากหน้าที่ 5 อย่างน้อย 2 รูป 

ความต้องการด้านเทคนิค 
 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ด้วยขนาด A3 
 ใช้โหมดสี CMYK ในการออกแบบ 
 มีจุดทากาวไม่เกิน 3 จุด 
 บรรจุภัณฑ์จะต้องมีเส้นตัดและเส้นพับ 

ความต้องการด้านงานดิจิตอล 
 ไฟล์ต้นฉบับแบบ AI 
 ไฟล์ส าหรับการพิมพ์แบบ PDF 

ความต้องการด้านงานพิมพ์ 

 พิมพ์และประกอบแบบจ าลองของบรรจุภัณฑ์ โดยไม่มีเส้นพับ 
 

ดาวน์โหลดข้อมูลและรูปภาพในการท าข้อสอบ  https://bit.ly/3FJGiRP 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ   
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
วิชา ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ระดับ ปวส. เวลา 5 ชั่วโมง   

หมายเลขผู้เข้าแข่งขัน................................................................................................................................ 
หมายเลขเครื่องผู้เข้าแข่งขัน...................................................................................................................... 

 

ล าดับที่ เกณฑ์การให้คะแนน 
ค่าคะแนน 
1 0 

A ด้านเทคนิค   

A1 ก าหนดขนาดกระดาษของโลโก้เป็นขนาด A4   

A2 โลโก้ต้องเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลแบบเวคเตอร์   

A3 โลโก้ใช้โหมดสีส าหรับงานพิมพ์ CMYK   

A4 มีไฟล์โลโก้แบบ AI และ PDF ครบถ้วน   

A5 พิมพ์โลโก้ด้วยโหมดสี CMYK ลงบนกระดาษ A4   

A6 โลโก้ท่ีพิมพ์ในกระดาษต้องมีขนาดไม่เกิน 14 เซนติเมตร   

A7 ก าหนดขนาดกระดาษของบรรจุภัณฑ์เป็นขนาด A3   

A8 บรรจุภัณฑ์ใช้โหมดสีส าหรับงานพิมพ์ CMYK   

A9 บรรจุภัณฑ์ต้องมีจุดทากาวไม่เกิน 3 จุด และมีเส้นตัดและเส้นพับ   

A10 มีไฟล์บรรจุภัณฑ์แบบ AI และ PDF ครบถ้วน   

A11 ประกอบแบบจ าลองของบรรจุภัณฑ์ โดยไม่มีเส้นพับ   

A12 บรรจุภัณฑ์ต้องมี QR Code โลโก้จากตอนที่ 1 และมีข้อความตามโจทย์ก าหนด   

A13 บรรจุภัณฑ์มีรูปภาพตามที่ก าหนด อย่างน้อย 2 รูป   

B ด้านความสวยงาม   

B1 โลโก้มีความชัดเจน อ่านง่าย และมีความน่ารักของแมว   

B2 โลโก้สามารถน าไปใช้ได้จริง สามารถมองเห็นได้จากระยะใกล้และไกล   

B3 
บรรจุภัณฑ์มีความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกตา เรียบง่ายและน าเสนอความ
น่ารักของแมวออกมาให้ชัดเจน 

  

B4 
บรรจุภัณฑ์สามารถสร้างความรู้สึกพิเศษและประทับใจ แก่ลูกค้า หรือ ผู้ที่มารับ
อุปการะแมว 

  

รวมจ านวนข้อ 17 

รวมคะแนน 100 คะแนน (จ านวนข้อที่ได้ x 10 /1.7) 100 
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หมายเหตุ  ท าได้    = 1  
              ท าไม่ได้ = 0 

        

ลงช่ือ.......................................................ประธาน 

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

 

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

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


