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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
/ ระดับชั้น

กิจกรรม

สพป.

ป.๑-๓

๑. การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
๒. การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation)
๓. การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร
๔. การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
๕. การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
๖. การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation)
๗. การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor
๘. การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor
๙. การแขงขันการสราง Web Applications
๑๐. การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร
๑๑. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร
๑๒. การแขงขันการตัดตอภาพยนตร
รวม
๑๒ กิจกรรม

สพม.
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๒๖ รายการ

๕ ชม.

รายละเอียดเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
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๑. การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๑.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓
๑.๒ ประเภทและจํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน
๑.๒.1 แขงขันประเภททีมๆ ละ ๒ คน
๑.๓ วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๑.๓.๑ ใชโปรแกรม Paint ที่มาพรอมระบบปฏิบัติการ Windows ในการแขงขัน
๑.๓.๒ หนวยจัดแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ 1 เครื่อง โดยมีระบบ
ปฏิบัติการไมต่ํากวา Windows ๗, Memory ไมนอยกวา ๑ GB,CPU ไมนอยกวา ๑.๒ GHz, VGA CARD ไมนอยกวา
๖๔ Mb และไมมีการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
๑.๓.๓ นักเรียนวาดภาพตามหัวขอที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งจะแจงใหทราบในวันแขงขัน
๑.๓.๔ การวาดภาพ ใหวาดภาพประกอบเรื่องราวตามหัวขอที่กําหนดใหใน ๑ หนาจอ
๑.๓.๕ ห า มนํ า เอกสาร อุ ป กรณ บั น ทึ กขอ มู ล อุ ป กรณ สื่ อ สารทุ ก ประเภท และวั ส ดุ อุ ป กรณ อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวใหเขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการแขงขัน
๑.๓.๖ ใชเวลาแขงขัน ๒ ชั่วโมง
๑.๓.๗ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๑.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑.๔.๑ ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา
๓๐ คะแนน
๑.๔.๒ ความคิดสรางสรรค
๓๐ คะแนน
๑.๔.๓ ความสวยงาม
๒๐ คะแนน
๑.๔.๔ การจัดองคประกอบของภาพ
๒๐ คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนยอยแตละรายการ(ตัวอยางอยูใ นภาคผนวก) อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จะกําหนด แตคะแนนรวมใหเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน
๑.๕ เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ไดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนรอยละ ๘๐ – ๑๐๐
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนรอยละ ๗๐ – ๗๙
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนรอยละ ๖๐ – ๖๙
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบตั รเวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
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1.6 คณะกรรมการการแขงขัน
1.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
1.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือมีความชํานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เชน ดานคอมพิวเตอร ดานศิลปะ ดานกราฟก ดานการตูน ฯลฯ
1.6.1.2 กรรมการควบคุมการแขงขันไดแ ก ผูควบคุมดูแ ลระบบคอมพิวเตอร ชางเทคนิค
และกรรมการผูดําเนินการแขงขัน
1.6.1.3 จํานวนกรรมการขางตน ใหพิจารณาตามความเหมาะสม
๑.๖.๑.๔ ครูผูสอนทีส่ งนักเรียนเขาแขงขันในกิจกรรมนีต้ อ งไมเปนกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี้
1.6.2 แนวทางการดําเนินงานของกรรมการ
1.6.2.1 การกําหนดหัวขอสําหรับใชในการแขงขัน (Theme)
1.6.2.2 กําหนดใหวาดภาพประกอบเรื่องราวตามหัวขอที่กําหนดใหใน ๑ หนาจอ
1.6.2.3 ใหศูนยการแขงขันประชาสัมพันธคุณลักษณะคอมพิ วเตอรที่ใชในการแขง ขั นบน
เว็บไซตลวงหนา กอนการจัดการแขงขัน ไมนอยกวา 1 สัปดาห
1.6.2.4 ใหกรรมการบันทึกไฟลผลงานที่ไดรับคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ - ๓ เฉพาะระดับภาค
และระดับชาติเทานั้น สงฝายจัดการแขงขัน
๑.๗ การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๑.๗.๑ ใหทีมทีเ่ ปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนนระดับ
เหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมทีเ่ ปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันในระดับชาติ จะตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๑.๗.2 ในกรณีที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากันมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑ
การใหคะแนน เชน มีทีมทีไ่ ดคะแนนขอที่ ๑ เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมทีไ่ ดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒
เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณีคะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูช ี้ขาด
1.8 การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรในเว็บไซตตอไป
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2. การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
2.1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
2.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.2 ประเภทและจํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน
2.2.1 แขงขันประเภททีมๆ ละ 2 คน
2.3 วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
2.3.1 หนวยจัดแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ 1 เครื่อง โดยมีระบบ
ปฏิบัติการไมต่ํากวา Windows 7, Memory ไมนอยกวา 2 GB,CPU ไมนอยกวา 2.0 GHz, VGA CARD ไมนอยกวา
64 Mb และไมมีการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
2.3.2 คณะกรรมการจะเป นผู จัด เตรี ย มอุป กรณ (ไมโครโฟน หู ฟง ดิ นสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)
ไฟล ข อมู ล (Text File) และเสีย งประกอบ สํ า หรั บ ใชในการแขงขัน ทั้ง นี้ กํ าหนดใหใชไฟลทรั พยากรที่กรรมการ
จัดเตรียมไวใหเทานั้น แตสามารถปรับแตง ดัดแปลง แกไข ไดตามความเหมาะสม
2.3.3 เปนการแขงขัน โดยไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน และอนุญาตใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรม
จาก CD หรือ DVD เทานั้น กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแลวใหสงแผน CD หรือ DVD กับ
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว โดยจะไมคืนแผนโปรแกรมใหนักเรียนโดยเด็ดขาด
2.3.4 นักเรียนออกแบบ Story Board และสรางการตูนแอนิเมชั่นที่สามารถนําเสนอแสดงผลได
ไมนอยกวา 2 นาที ตามหัวขอทีค่ ณะกรรมการกําหนด ซึ่งจะแจงใหทราบในวันแขงขัน
2.3.5 ห า มนํ า เอกสาร อุ ป กรณ บั น ทึ กขอ มู ล อุ ป กรณ สื่ อ สารทุ ก ประเภท และวั ส ดุ อุ ป กรณ อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวใหเขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการแขงขัน
2.3.6 ใชเวลาแขงขัน 5 ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหาร)
2.3.7 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
2.4 เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
2.4.1 ความถูกตองสมบูรณของ Story Board และเนื้อหา
30 คะแนน
2.4.2 การออกแบบลักษณะของฉาก ตัวละคร และการเคลื่อนไหว
30 คะแนน
2.4.3 ความคิดสรางสรรค
20 คะแนน
2.4.4 ความสวยงาม
10 คะแนน
2.4.5 ความถูกตองสมบูรณของภาพและเสียง
10 คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนยอยแตละรายการ(ตัวอยางอยูใ นภาคผนวก) อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จะกําหนด แตคะแนนรวมใหเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน
2.5 เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ไดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนรอยละ 80 – 100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนรอยละ 70 – 79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนรอยละ 60 – 69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบตั ร เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
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2.6 คณะกรรมการการแขงขัน
2.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
2.6.1.1 กรรมการตั ด สิ น กิ จ กรรมเป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ มี ค วามชํ า นาญ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะดานเชน ดานคอมพิวเตอร ดานศิลปะ ดานการตูน ฯลฯ
2.6.1.2 กรรมการควบคุมการแขงขันไดแ ก ผูควบคุมดูแ ลระบบคอมพิวเตอร ชางเทคนิค
และกรรมการผูดําเนินการแขงขัน
2.6.1.3 จํานวนกรรมการขางตน ใหพิจารณาตามความเหมาะสม
2.๖.๑.๔ ครูผูสอนทีส่ งนักเรียนเขาแขงขันในกิจกรรมนี้ตอ งไมเปนกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี้
2.6.2 แนวทางการดําเนินงานของกรรมการ
2.6.2.1 การกําหนดหัวขอสําหรับใชในการแขงขัน (Theme)
2.6.2.2 จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ (ไมโครโฟน หู ฟง ดิน สอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล ข อมูล
เรื่องราว รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว (gif, swf ฯลฯ) สําหรับใชในการแขงขัน
2.6.2.3 กอนการแขงขันใหกรรมการอํานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
2.6.2.4 ใหกรรมการเรียกเก็บแผน CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว
2.6.2.5 ใหศูนยการแขงขันประชาสัมพันธคุณลักษณะคอมพิ วเตอรที่ใชในการแขง ขั นบน
เว็บไซตลวงหนา กอนการจัดการแขงขัน ไมนอยกวา 1 สัปดาห
2.6.2.6 ใหกรรมการบันทึกไฟลผลงานที่ไดรับคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ - ๓ เฉพาะระดับภาค
และระดับชาติเทานั้น สงฝายจัดการแขงขัน
๒.๗ การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๒.๗.๑ ใหทีมทีเ่ ปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนนระดับ
เหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมทีเ่ ปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันในระดับชาติ จะตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๒.๗.2 ในกรณีที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากันมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑ
การใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑ เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒
เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณีคะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
2.8 การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรในเว็บไซตตอไป
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ตัวอยาง Story Board การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
โรงเรียน..........................................................สังกัด...................................................หนาที่ : ……….
Scene : ______________________________
เวลา : _____________________________
คําอธิบาย : __________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Sound FX : __________________________

Scene : ______________________________
เวลา : _____________________________
คําอธิบาย : __________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Sound FX : __________________________

Scene : _____________________________
เวลา : _____________________________
คําอธิบาย : _________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Sound FX : __________________________
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3.

การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

3.1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
3.2 ประเภทและจํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน
3.2.1 แขงขันประเภททีมๆ ละ 2 คน
3.3 วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.3.1 หนวยจัดแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ 1 เครื่อง โดยมีระบบ
ปฏิ บัติการไมต่ํา กว า Windows 7, Memory ไม นอยกว า 2 GB,CPU ไม นอ ยกว า 2.0 GHz, VGA CARD ไมนอย
กวา 64 Mb และไมมีการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
3.3.2 คณะกรรมการจะเปนผูจัดเตรียมอุปกรณ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)
3.3.3 เปนการแขงขัน โดยไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน และอนุญาตใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรม
จาก CD หรือ DVD เทานั้น กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง หลังจากที่ตดิ ตั้งโปรแกรมแลวใหสงแผน CD หรือ DVD กับ
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว โดยจะไมคืนแผนโปรแกรมใหนกั เรียนโดยเด็ดขาด
3.3.4 นั กเรี ยนออกแบบสิ่งของเครื่ องใชดวยโปรแกรมคอมพิ วเตอรต ามหั ว ข อ ที่ ค ณะกรรมการกํา หนด
ซึง่ จะแจงใหทราบในวันแขงขัน
3.3.5 ใหนักเรียนสรุปแนวคิดการออกแบบชิ้นงาน
3.3.6 ห า มนํ า เอกสาร อุ ป กรณ บั น ทึ กขอ มู ล อุ ป กรณ สื่ อ สารทุ ก ประเภท และวั ส ดุ อุ ป กรณ อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวใหเขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการแขงขัน
3.3.7 ใชเวลาแขงขัน 3 ชั่วโมง
3.3.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
3.4 เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
3.4.1 ความถูกตองสมบูรณของผลงาน
30 คะแนน
3.4.2 การออกแบบโครงสรางชิ้นงาน
20 คะแนน
3.4.3 ความคิดสรางสรรค
30 คะแนน
3.4.4 รูปทรง (มิติ)
20 คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนยอยแตละรายการ(ตัวอยางอยูใ นภาคผนวก) อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จะกําหนด แตคะแนนรวมใหเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน
3.5 เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ไดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนรอยละ 80 – 100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนรอยละ 70 – 79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนรอยละ 60 – 69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบตั รเวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
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3.6 คณะกรรมการตัดสิน
3.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
3.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือมีความชํานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เชน ดานคอมพิวเตอร ดานการออกแบบฯลฯ
3.6.1.2 กรรมการควบคุมการแขงขันไดแ ก ผูควบคุมดูแ ลระบบคอมพิวเตอร ชางเทคนิค
และกรรมการผูดําเนินการแขงขัน
3.6.1.3 จํานวนกรรมการขางตน ใหพิจารณาตามความเหมาะสม
3.๖.๑.๔ ครูผูสอนทีส่ งนักเรียนเขาแขงขันในกิจกรรมนี้ตอ งไมเปนกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี้
3.6.2 แนวทางการดําเนินงานของกรรมการ
3.6.2.1 กํ าหนดหัว ขอ สํา หรั บ ใชในการแขงขัน (Theme) ให มีค วามชัด เจนว าเปนสิ่งของ
เครื่องใชเทานั้น จํานวน 1 ชิ้นงาน เชน พัดลม ๑ เครื่อง, ชุดรับแขก ๑ ชุด, เตียงนอน ๑ ชุด, กระเปาเดินทาง ๑ ใบ
เปนตน
3.6.2.2 แบบสรุ ป แนวคิ ด การออกแบบ ประกอบด ว ย ชื่ อ ผลงาน โปรแกรมที่ ใ ช ใ นการ
ออกแบบ แนวคิดในการออกแบบ เชน องคประกอบ วัสดุ ขนาด วิธีการใชงาน คุณลักษณะพิเศษ เปนตน
๓.6.2.3 จัดเตรียมอุปกรณ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)
3.6.2.4 กอนการแขงขันใหกรรมการอํานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
3.6.2.5 ใหกรรมการเรียกเก็บแผน CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว
3.6.2.6 ใหศูนยการแขงขันประชาสัมพันธคุณลักษณะคอมพิ วเตอรที่ใชในการแขง ขั นบน
เว็บไซตลวงหนา กอนการจัดการแขงขัน ไมนอยกวา 1 สัปดาห
3.6.2.7 ใหกรรมการบันทึกไฟลผลงานที่ไดรับคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ - ๓ เฉพาะระดับภาค
และระดับชาติเทานั้น สงฝายจัดการแขงขัน
๓.๗ การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๓.๗.๑ ใหทีมทีเ่ ปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนนระดับ
เหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมทีเ่ ปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันในระดับชาติ จะตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๓.๗.2 ในกรณีที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากันมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑ
การใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑ เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒
เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณีคะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
3.8 การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรในเว็บไซตตอไป
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4. การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
4.1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
4.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
4.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
4.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
4.2 ประเภทและจํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน
4.2.1 แขงขันประเภททีมๆ ละ 2 คน
4.3 วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
4.3.1 หนวยจั ดแข งขั นจั ดเตรี ยมคอมพิ วเตอร สําหรั บใช ในการแข งขั นใหที มละ 1 เครื่ อง โดยมี ระบบ
ปฏิบัติการไมต่ํากวา Windows ๗ Memory ไมนอ ยกวา ๒ GB,CPU ไมนอยกวา 2.0 GHz, VGA CARD ไมนอยกวา 64 Mb
และไมมีการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
4.3.2 คณะกรรมการจะเป นผู จัด เตรี ย มอุ ป กรณ (ไมโครโฟน หู ฟง ดิ นสอยางลบ กระดาษ ฯลฯ)
ไฟลขอมูล รูปภาพ และเสียงประกอบสําหรับใชในการแขงขันทั้งนี้ กําหนดใหใชไฟลทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรียมไว
ใหเทานั้น แตสามารถปรับแตง ดัดแปลง แกไข ไดตามความเหมาะสม
4.3.3 เปนการแขงขัน โดยไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน และอนุญาตใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรม
จาก CD หรือ DVD เทานั้น กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแลวใหสงแผน CD หรือ DVD กับ
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว โดยจะไมคืนแผนโปรแกรมใหนักเรียนโดยเด็ดขาด
4.3.4 นักเรีย นสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอรตามหัวขอและใชทรัพยากรตามที่คณะกรรมการ
กําหนดซึ่งจะแจงใหทราบในวันแขงขัน
๔.๓.5 เกมที่สรางตองใชพื้นหลังจากทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรียมไวใหเทานั้น
4.3.6 การสรางเกม
4.3.6.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา สรางเกมสําหรับผูเลนตั้งแต 1 คน ขึ้นไป
4.3.6.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สรางเกมรองรับผูเลนตั้งแต 2 คน ขึ้นไป (Multi Users)
4.3.7 องคป ระกอบของเกม ประกอบดวย คําชี้แจงขั้นตอนการเลน แตมคะแนนเวลา และการสิ้นสุด
ของเกม (Game Over)
4.3.8 ห า มนํ า เอกสาร อุ ป กรณ บั น ทึ กขอ มู ล อุ ป กรณ สื่ อ สารทุ ก ประเภท และวั ส ดุ อุ ป กรณ อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวใหเขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการแขงขัน
4.3.9 ใชเวลาแขงขัน 5 ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหาร)
4.3.10 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
4.4 เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.4.1 ความถูกตองสมบูรณและใชงานไดจริง
25 คะแนน
4.4.2 การจัดองคประกอบ และ user friendly
25 คะแนน
4.4.3 ความคิดสรางสรรค
20 คะแนน
4.4.4 ความสวยงาม
10 คะแนน
4.4.5 เวลาที่ใชในการเลนเกมเหมาะสมกับเนื้อหา
10 คะแนน
4.4.6 ใชทรัพยากรที่จัดเตรียมไวใหอยางเหมาะสม
10 คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนยอยแตละรายการ(ตัวอยางอยูใ นภาคผนวก) อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จะกําหนด แตคะแนนรวมใหเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน
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4.5 เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ไดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนรอยละ 80 – 100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนรอยละ 70 – 79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนรอยละ 60 – 69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบตั รเวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
4.6 คณะกรรมการการแขงขัน
4.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
4.6.1.1 กรรมการตั ด สิ น กิ จ กรรมเป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ มี ค วามชํ า นาญ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะดาน เชน ดานคอมพิวเตอร ดานการพัฒนาเกม ฯลฯ
4.6.1.2 กรรมการควบคุมการแขงขันไดแ ก ผูควบคุมดูแ ลระบบคอมพิวเตอร ชางเทคนิค
และกรรมการผูดําเนินการแขงขัน
4.6.1.3 จํานวนกรรมการขางตน ใหพิจารณาตามความเหมาะสม
4.๖.๑.๔ ครูผูสอนทีส่ งนักเรียนเขาแขงขันในกิจกรรมนี้ตอ งไมเปนกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี้
4.6.2 แนวทางการดําเนินงานของกรรมการ
4.6.2.1 การกําหนดหัวขอสําหรับใชในการแขงขัน (Theme)
4.6.2.2 จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ (ไมโครโฟน หู ฟง ดิน สอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล ข อมูล
เรื่องราว รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว (gif, swf ฯลฯ) สําหรับใชในการแขงขัน
4.6.2.3 กอนการแขงขัน ใหกรรมการอํานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
4.6.2.4 ใหกรรมการเรียกเก็บแผน CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว
4.6.2.5 ใหกรรมการบันทึกไฟลผลงานที่ไดรับคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ - ๓ เฉพาะระดับภาค
และระดับชาติเทานั้น สงฝายจัดการแขงขัน
4.6.2.6 ใหศูนยการแขงขันประชาสัมพันธคุณลักษณะคอมพิ วเตอรที่ใชในการแขง ขั นบน
เว็บไซตลวงหนา กอนการจัดการแขงขัน ไมนอยกวา 1 สัปดาห
๔.๗ การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๔.๗.๑ ใหทีมทีเ่ ปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนนระดับ
เหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมทีเ่ ปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันในระดับชาติ จะตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๔.๗.2 ในกรณีที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากันมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑ
การใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑ เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒
เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณีคะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
4.8 การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรในเว็บไซตตอไป
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5. การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
5.1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
5.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
5.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
5.2 ประเภทและจํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน
5.2.1 แขงขันประเภททีมๆละ 2 คน
5.3 วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
5.3.1 หนวยจัดแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ 1 เครื่อง โดยมีระบบ
ปฏิ บั ติ การไม ต่ํ ากว า Windows 7, Memory ไม นอยกว า 2 GB,CPU ไมน อยกว า 2.0 GHz, VGA CARD ไม นอยกว า
64 Mb และไมมีการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
5.3.2 คณะกรรมการจะเป นผู จัด เตรี ย มอุป กรณ (ไมโครโฟน หู ฟง ดิ นสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)
ไฟลขอมูล รูปภาพ และเสียงประกอบ สําหรับใชในการแขงขันทั้งนี้ กําหนดใหใชไฟลทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรียม
ไวใหเทานั้น แตสามารถปรับแตง ดัดแปลง แกไข ไดตามความเหมาะสม
5.3.3 เปนการแขงขัน โดยไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน และอนุญาตใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรม
จาก CD หรือ DVD เทานั้น กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแลวใหสงแผน CD หรือ DVD กับ
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว โดยจะไมคืนแผนโปรแกรมใหนักเรียนโดยเด็ดขาด
5.3.4 นักเรีย นสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ตามหัวขอที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งจะแจ ง
ใหทราบในวันแขงขัน
5.3.5 ห า มนํ า เอกสาร อุ ป กรณ บั น ทึ กขอ มู ล อุ ป กรณ สื่ อ สารทุ ก ประเภท และวั ส ดุ อุ ป กรณ อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวใหเขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการแขงขัน
5.3.6 ใชเวลาแขงขัน 3 ชั่วโมง
5.3.7 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
5.4 เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
5.4.1 ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา
20 คะแนน
5.4.2 การออกแบบรูปเลม และการแสดงผลแตละหนา
20 คะแนน
5.4.3 ความเหมาะสมของขอความ ตัวอักษร รูปภาพประกอบ
20 คะแนน
5.4.4 การนําเสนอขอมูลไดครอบคลุมเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค
20 คะแนน
5.4.5 การใชเทคนิคพิเศษ Multimedia สรางสรรคงานไดอยางเหมาะสม
20 คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนยอยแตละรายการ(ตัวอยางอยูใ นภาคผนวก) อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จะกําหนด แตคะแนนรวมใหเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน
5.5 เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ไดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนรอยละ 80 – 100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนรอยละ 70 – 79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนรอยละ 60 – 69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบตั รเวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖6ปการศึกษา ๒๕๕๙

การงานอาชีพและเทคโนโลยีหนา 11

5.6 คณะกรรมการการแขงขัน
5.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
5.6.1.1 กรรมการตั ด สิ น กิ จ กรรมเป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ มี ค วามชํ า นาญ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะดาน
5.6.1.2 กรรมการควบคุมการแขงขันไดแ ก ผูควบคุมดูแ ลระบบคอมพิวเตอร ชางเทคนิค
และกรรมการผูดําเนินการแขงขัน
5.6.1.3 จํานวนกรรมการขางตน ใหพิจารณาตามความเหมาะสม
5.๖.๑.๔ ครูผูสอนทีส่ งนักเรียนเขาแขงขันในกิจกรรมนี้ตอ งไมเปนกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี้
5.6.2 แนวทางการดําเนินงานของกรรมการ
5.6.2.1 การกําหนดหัวขอสําหรับใชในการแขงขัน (Theme)
๕.6.2.2 จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ (ไมโครโฟน หู ฟง ดิ นสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) จั ด เตรี ย ม
ไฟลขอมูล เรื่องราว รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว (gif, swf ฯลฯ) สําหรับใชในการแขงขัน
5.6.2.3 กอนการแขงขัน ใหกรรมการอํานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
5.6.2.4 ใหกรรมการเรียกเก็บแผน CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว
5.6.2.5 ใหศูนยการแขงขันประชาสัมพันธคุณลักษณะคอมพิ วเตอรที่ใชในการแขง ขั นบน
เว็บไซตลวงหนา กอนการจัดการแขงขัน ไมนอยกวา 1 สัปดาห
5.6.2.6 ใหกรรมการบันทึกไฟลผลงานที่ไดรับคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ - ๓ เฉพาะระดับภาค
และระดับชาติเทานั้น สงฝายจัดการแขงขัน
๕.๗ การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๕.๗.๑ ใหทีมทีเ่ ปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนนระดับ
เหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมทีเ่ ปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันในระดับชาติ จะตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๕.๗.2 ในกรณีที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากันมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของ
เกณฑการใหคะแนน เชน มีทีมทีไ่ ดคะแนนขอที่ ๑ เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมทีไ่ ดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่
๒ เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณีคะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
5.8 การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรในเว็บไซตตอไป
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6. การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation)
6.1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
6.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6
6.2 ประเภทและจํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน
6.2.1 แขงขันประเภททีมๆ ละ 2 คน
6.3 วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
6.3.1 หนวยจัดแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ 1 เครื่อง โดยมีระบบ
ปฏิบัติการไมต่ํากวา Windows 7, Memory ไมนอยกวา 2 GB,CPU ไมนอยกวา 1.2 GHz และไมมีการเชื่อมตอ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
6.3.2 คณะกรรมการจะเป นผู จัด เตรี ย มอุ ป กรณ (ไมโครโฟน หู ฟง ดิ นสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)
ไฟลขอมูล รูปภาพ และเสียงประกอบสําหรับใชในการแขงขันทั้งนี้ กําหนดใหใชไฟลทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรียมไว
ใหเทานั้น แตสามารถปรับแตง ดัดแปลง แกไข ไดตามความเหมาะสม
6.3.3 เปนการแขงขัน โดยไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน และอนุญาตใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรม
จาก CD หรือ DVD เทานั้น กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแลวใหสงแผน CD หรือ DVD กับ
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว โดยจะไมคืนแผนโปรแกรมใหนักเรียนโดยเด็ดขาด
6.3.4 นั ก เรี ย นสร า งผลงานการนํ า เสนอ (Presentation) ตามหั ว ข อ ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด
ซึ่งจะแจงใหทราบในวันแขงขัน
6.3.5 ห า มนํ า เอกสาร อุ ป กรณ บั น ทึ กขอ มู ล อุ ป กรณ สื่ อ สารทุ ก ประเภท และวั ส ดุ อุ ป กรณ อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวใหเขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการแขงขัน
6.3.6 ใชเวลาแขงขัน 3 ชั่วโมง
6.3.7 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
6.4 เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
6.4.1 ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา
20 คะแนน
6.4.2 การใช Effect ที่เหมาะสม
20 คะแนน
6.4.3 ความสวยงามของแตละหนา
20 คะแนน
6.4.4 ความคิดสรางสรรค
20 คะแนน
6.4.5 การมีภาพประกอบที่เหมาะสม
20 คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนยอยแตละรายการ(ตัวอยางอยูใ นภาคผนวก) อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จะกําหนด แตคะแนนรวมใหเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน
6.5 เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ไดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนรอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนรอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนรอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบตั รเวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
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6.6 คณะกรรมการการแขงขัน
6.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
6.6.1.1 กรรมการตั ด สิ น กิ จ กรรมเป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ มี ค วามชํ า นาญ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะดาน
6.6.1.2 กรรมการควบคุมการแขงขันไดแ ก ผูควบคุมดูแ ลระบบคอมพิวเตอร ชางเทคนิค
และกรรมการผูดําเนินการแขงขัน
6.6.1.3 จํานวนกรรมการขางตน ใหพิจารณาตามความเหมาะสม
6.๖.๑.๔ ครูผูสอนทีส่ งนักเรียนเขาแขงขันในกิจกรรมนี้ตอ งไมเปนกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี้
6.6.2 แนวทางการดําเนินงานของกรรมการ
6.6.2.1 การกําหนดหัวขอสําหรับใชในการแขงขัน (Theme)
๖.6.2.2 จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ (ไมโครโฟน หู ฟง ดิน สอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล ข อมูล
เรื่องราว รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว (gif, swf ฯลฯ) สําหรับใชในการแขงขัน
6.6.2.3 กอนการแขงขัน ใหกรรมการอํานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
6.6.2.4 ใหกรรมการเรียกเก็บแผน CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว
6.6.2.5 ใหศูนยการแขงขันประชาสัมพันธคุณลักษณะคอมพิ วเตอรที่ใชในการแขง ขั นบน
เว็บไซตลวงหนา กอนการจัดการแขงขัน ไมนอยกวา 1 สัปดาห
6.6.2.6 ใหกรรมการบันทึกไฟลผลงานที่ไดรับคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ - ๓ เฉพาะระดับภาค
และระดับชาติเทานั้น สงฝายจัดการแขงขัน
๖.๗ การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๖.๗.๑ ใหทีมทีเ่ ปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนนระดับ
เหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมทีเ่ ปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันในระดับชาติ จะตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๖.๗.2 ในกรณีที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากันมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑ
การใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑ เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒
เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณีคะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
6.8 การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรในเว็บไซตตอไป
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๗. การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor
๗.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๗.๑.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓
๗.๒ ประเภทและจํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน
๗.๒.๑ แขงขันประเภททีมๆ ละ ๒ คน
๗.๓ วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๗.๓.๑ ใชโปรแกรม Notepad ในการแขงขันเทานั้น
๗.๓.๒ หนวยจัดแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ ๑ เครื่อง โดยมีระบบ
ปฏิบัติการไมต่ํากวา Windows 7, Memory ไมนอยกวา ๒ Gb, CPU ไมนอยกวา ๑.๒ GHz และไมมีการเชื่อมตอ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแตใหมีการใชระบบอินทราเน็ตภายใน Web Server และ FTP Server
๗.๓.๓ คณะกรรมการจะเปนผูจัดเตรีย มอุป กรณ(ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟลขอมูล เรื่องราว
รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว สําหรับ ใชในการแขงขันทั้งนี้ กําหนดใหใชไฟลทรัพยากรที่ก รรมการจัด เตรียมไว ให
เทานั้น แตสามารถปรับแตง ดัดแปลง แกไข ไดตามความเหมาะสม
๗.๓.๔ นักเรีย นสราง Webpage ไมนอยกวา ๓ เพจ และ FTP ขึ้น Server ตาม Host ที่จัดเตรีย มไว
ซึ่งจะแจงใหทราบในวันแขงขัน
๗.๓.๕ ห า มนํ า เอกสาร อุ ป กรณ บั น ทึ กขอ มู ล อุ ป กรณ สื่ อ สารทุ ก ประเภท และวั ส ดุ อุ ป กรณ อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวใหเขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการแขงขัน
๗.๓.๖ ใชเวลาในการแขงขัน ๓ ชั่วโมง
๗.๓.๗ กรรมการจะตรวจผลงานจาก Server ที่กําหนดไวเทานั้น
๗.๓.๘ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๗.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๗.๔.๑ ความถูกตองสมบูรณของ Code และเนื้อหา
๒๐ คะแนน
๗.๔.๒ ความคิดสรางสรรค
๒๐ คะแนน
๗.๔.3 ความสวยงาม
๑๕ คะแนน
๗.๔.4 สามารถ FTP ขึ้น Server ได
๑๕ คะแนน
๗.๔.5 การจัดวาง Layout อยางเหมาะสม (Font /Table)
๑๐ คะแนน
๗.๔.6 การเชื่อมโยง Link ตางๆ ไดอยางถูกตอง
๑๐ คะแนน
๗.๔.7 การสรางฟอรมไดอยางถูกตอง
๕ คะแนน
๗.๔.8 การแทรกภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพตามที่กําหนดไดถูกตอง
๕ คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนยอยแตละรายการ(ตัวอยางอยูใ นภาคผนวก) อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จะกําหนด แตคะแนนรวมใหเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน
๗.๕ เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ไดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนรอยละ ๘๐ – ๑๐๐ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนรอยละ ๗๐ – ๗๙
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนรอยละ ๖๐ – ๖๙
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบตั รเวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
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๗.๖ คณะกรรมการการแขงขัน
๗.๖.๑ คุณสมบัติของกรรมการ
๗.๖.๑.๑ กรรมการตัดสินกิจกรรมเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือมีความชํานาญ เชี่ยวชาญ เฉพาะดาน
๗.๖.๑.๒ กรรมการควบคุมการแขงขันไดแ ก ผูควบคุมดูแ ลระบบคอมพิวเตอร ชางเทคนิค
และกรรมการผูดําเนินการแขงขัน
๗.๖.๑.๓ จํานวนกรรมการขางตน ใหพิจารณาตามความเหมาะสม
7.๖.๑.๔ ครูผูสอนทีส่ งนักเรียนเขาแขงขันในกิจกรรมนี้ตอ งไมเปนกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี้
๗.๖.๒ แนวทางการดําเนินงานของกรรมการ
7.6.2.1 การกําหนดหัวขอสําหรับใชในการแขงขัน (Theme)
๗.๖.๒.๒ จัดเตรียมอุปกรณ (หูฟง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟลขอมูล เรื่องราว รูปภาพ
และภาพเคลื่อนไหว (gif, swf ฯลฯ) สําหรับใชในการแขงขัน
๗.๖.๒.3 ตรวจสอบระบบเครือขายคอมพิวเตอร (ระบบอินทราเน็ต) ทุกเครื่องใหสามารถ
ใชงานได
๗.๖.๒.4 ติดตั้ง Web Server, FTP Server และสราง UserID, Password ตามจํานวนทีม ที่
เขาแขงขันและใหกรรมการตรวจผลงานของผูแขงขันจาก Server เทานั้น
๘.๖.๒.5 สําหรับนักเรียนที่ไมสามารถ FTP สงขึ้น Server ได ใหคณะกรรมการนําผลงานขึ้น
Server เพื่อทําการตรวจ และตัดคะแนนในสวนของการ FTP
7.6.2.6 ใหศูนยการแขงขันประชาสัมพันธคุณลักษณะคอมพิ วเตอรที่ใชในการแขง ขั นบน
เว็บไซตลวงหนา กอนการจัดการแขงขัน ไมนอยกวา 1 สัปดาห
7.6.2.7 ใหกรรมการบันทึกไฟลผลงานที่ไดรับคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ - ๓ เฉพาะระดับภาค
และระดับชาติเทานั้น สงฝายจัดการแขงขัน
๗.๗ การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๗.๗.๑ ใหทีมทีเ่ ปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนนระดับ
เหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมทีเ่ ปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันในระดับชาติ จะตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๗.๗.2 ในกรณีที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากันมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑ
การใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑ เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒
เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณีคะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
7.8 การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรในเว็บไซตตอไป
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๘. การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor
๘.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๘.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖
๘.๑.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓
๘.๑.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖
๘.๒ ประเภทและจํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน
๘.๒.๑ แขงขันเปนทีม ๆ ละ ๒ คน
๘.๓ วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๘.๓.1 หนวยจัดแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ ๑ เครื่อง โดยมีระบบ
ปฏิ บัติการไมต่ํา กว า Windows 7, Memory ไม นอยกวา ๒ Gb, CPU ไม นอยกวา ๒ GHz และไมมี การเชื่อมโยง
ระบบตอเครือขายอินเทอรเน็ตแตใหมีการใชระบบอินทราเน็ตภายใน Web Server และ FTP Server
๘.๓.2 คณะกรรมการจะเปนผูจัดเตรียมอุปกรณ(ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟลขอมูล รูปภาพ และ
ภาพเคลื่อนไหว สําหรับใชในการแขงขันทั้งนี้ กําหนดใหใชไฟลทรัพยากรทีก่ รรมการจัดเตรียมไวใหเทานั้น แตสามารถ
ปรับแตง ดัดแปลง แกไข ไดตามความเหมาะสม
๘.๓.3 เปนการแขงขัน โดยไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน และอนุญาตใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรม
จาก CD หรือ DVD เทานั้น กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแลวใหสงแผน CD หรือ DVD กับ
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว โดยจะไมคืนแผนโปรแกรมใหนักเรียนโดยเด็ดขาด
8.3.5 สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 อนุญาตใหนักเรียนนําไฟล Front-End Frame Work
ที่จะใชในการแขงขันมาได
๘.๓.6 นั ก เรี ย นสร า ง Webpage ต ามหั ว ข อ ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนดและ FTP ขึ้ น Server
ตาม Host ที่จัดเตรียมไว ซึ่งจะแจงใหทราบในวันแขงขัน
๘.๓.7 ห า มนํ า เอกสาร อุ ป กรณ บั น ทึ กขอ มู ล อุ ป กรณ สื่ อ สารทุ ก ประเภท และวั ส ดุ อุ ป กรณ อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวใหเขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการแขงขัน
๘.๓.8 ใชเวลาแขงขัน ๓ ชั่วโมง
๘.๓.9 กรรมการจะตรวจผลงานจาก Server ที่กําหนดไวเทานั้น
8.3.10 วิธีการตรวจผลงาน
8.3.10.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ตรวจบน
คอมพิวเตอร
8.3.11.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ตรวจบนคอมพิวเตอร และบนอุปกรณมือถือหรือ
แท็ปเล็ต ในรูปแบบ (Responsive Web Design)
๘.๓.10 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๘.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๘.๔.๑ ความสมบูรณเชิงโครงสรางของ Web page
๒๐ คะแนน
๘.๔.๒ ความคิดสรางสรรค
๒๐ คะแนน
๘.๔.๓ ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา
๑๕ คะแนน
๘.๔.4 สามารถ FTP ขึ้น Server ได
๑๕ คะแนน
๘.๔.5 ความสวยงาม
๑๐ คะแนน
๘.๔.6 สามารถเชื่อมโยงลิงคตางๆ ไดอยางถูกตอง
๑๐ คะแนน
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๘.๔.7 แทรกภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา
๕ คะแนน
๘.๔.8 มีระบบ Web Gallery
๕ คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนยอยแตละรายการ(ตัวอยางอยูใ นภาคผนวก) อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จะกําหนด แตคะแนนรวมใหเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน
Front-End Frame Work เป นชุ ดโคดสําเร็ จรู ปที่ ชว ยใหนักพั ฒนาสร าง Webpage ในส วนของการ
แสดงผล (Front-End) ได ส ะดวกขึ้ น ซึ่ ง ประกอบด ว ย HTML, CSS, Java Script สํ า เร็ จ รู ป ในการวาง Layout
ตัวอักษร ปุม เมนูบาร ฯลฯ เชน Twitter Bootstrap, Zurb Foundation เปนตน
๘.๕ เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ไดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนรอยละ ๘๐ – ๑๐๐
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนรอยละ ๗๐ – ๗๙
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนรอยละ ๖๐ – ๖๙
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบตั รเวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
๘.๖ คณะกรรมการการแขงขัน
๘.๖.๑ คุณสมบัติของกรรมการ
๘.๖.๑.๑ กรรมการตั ด สิ น กิ จ กรรมเป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ มี ค วามชํ า นาญ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะดาน
๘.๖.๑.๒ กรรมการควบคุมการแขงขันไดแ ก ผูควบคุมดูแ ลระบบคอมพิวเตอร ชางเทคนิค
และกรรมการผูดําเนินการแขงขัน
๘.๖.๑.๓ จํานวนกรรมการขางตน ใหพิจารณาตามความเหมาะสม
8.๖.๑.๔ ครูผูสอนทีส่ งนักเรียนเขาแขงขันในกิจกรรมนี้ตอ งไมเปนกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี้
๘.๖.๒ แนวทางการดําเนินงานของกรรมการ
8.6.2.1 การกําหนดหัวขอสําหรับใชในการแขงขัน (Theme)
๘.6.2.2 จัดเตรียมอุปกรณ (หูฟง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟลขอมูล เรื่องราว รูปภาพ
และภาพเคลื่อนไหว (gif, swf ฯลฯ) สําหรับใชในการแขงขัน
๘.๖.๒.3 ตรวจสอบระบบเครือขายคอมพิวเตอร (ระบบอินทราเน็ต) ทุกเครื่องใหสามารถ
ใชงานได
๘.๖.๒.4 ติดตั้ง Web Server, FTP Server และสราง UserID, Password ตามจํานวนทีม ที่
เขาแขงขันและใหกรรมการตรวจผลงานของผูแขงขันจาก Server เทานั้น
๘.๖.๒.5 กอนการแขงขัน ใหกรรมการอํานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
๘.๖.๒.6 ใหกรรมการเรียกเก็บแผน CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว
๘.๖.๒.7 สําหรับนักเรียนที่ไมสามารถ FTP สงขึ้น Server ได ใหคณะกรรมการนําผลงานขึ้น
server เพื่อทําการตรวจ และตัดคะแนนในสวนของการ FTP
8.6.2.8 ใหศูนยการแขงขันประชาสัมพันธคุณลักษณะคอมพิ วเตอรที่ใชในการแขง ขั นบน
เว็บไซตลวงหนา กอนการจัดการแขงขัน ไมนอยกวา 1 สัปดาห
8.6.2.9 ใหกรรมการบันทึกไฟลผลงานที่ไดรับคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ - ๓ เฉพาะระดับภาค
และระดับชาติเทานั้น สงฝายจัดการแขงขัน
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๘.๗ การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๘.๗.๑ ใหทีมทีเ่ ปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนนระดับ
เหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมทีเปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันในระดับชาติ จะตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๘.๗.2 ในกรณีที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากันมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑ
การใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑ เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒
เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณีคะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
8.8 การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรในเว็บไซตตอไป
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๙. การแขงขันการสราง Web Applications
๙.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๙.๑.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖
๙.๒ ประเภทและจํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน
๙.๒.๑ แขงขันประเภททีมๆ ละ ๒ คน
๙.๓ วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๙.๓.๑ ใหใชโปรแกรมในการเขียน Web Applications ได 2 ประเภท ดังนี้
๙.๓.๑.๑ ประเภท Text Editor เชน NotePad , Sublime Text , Notepad++ , Vim , Atom
,Emacs , Editplus , Eclipse เปนตน
๙.๓.๑.๒ ประเภท Web Editor เช น Dreamweaver , Front page , kompoZer , namo
WebEditor , Visual Studio.Net เปนตน
๙.๓.๒ หนวยจัดแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ ๑ เครื่อง โดยมีระบบ
ปฏิบัติการไมต่ํากวา Windows 7, Memory ไมนอยกวา ๒ GB, CPU ไมนอยกวา ๒ GHz และไมมกี ารเชื่อมตอระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตแตใหมีการใชระบบอินทราเน็ตภายใน Web Server และ FTP Server
๙.๓.๓ คณะกรรมการจะเปนผูจัดเตรียมอุปกรณ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟลขอมูล เรื่องราว
รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว สําหรับใชในการแขงขัน ทั้งนี้ กําหนดใหใชไฟลท รัพยากรที่กรรมการจัดเตรียมไวให
เทานั้น แตสามารถปรับแตง ดัดแปลง แกไข ไดตามความเหมาะสม
9.3.4 อนุ ญ าตให นักเรี ย นติ ด ตั้ง โปรแกรมจาก CD หรื อ DVD เท านั้ น ก อนการแข งขั น 1 ชั่ วโมง
หลังจากที่ติดตัง้ โปรแกรมแลวใหสง แผน CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว โดยจะไมคืน
แผนโปรแกรมใหนักเรียนโดยเด็ดขาด
๙.๓.5 นักเรียนติดตั้งระบบจําลอง Server ตามที่กําหนด AppServ v 8.3.0 หรือ tomcat v 8.0.33
หรือ iis v 7.0 พรอมทั้งติดตั้ง MySql Database v 5.7.12
๙.๓.6 นักเรีย นสราง Web Applications ตามหัวขอที่คณะกรรมการกําหนดให โดยสามารถติดตอ
ฐานข อ มู ล ได FTP ขึ้ น Server ตาม Host ที่ จัด เตรี ย มไว ใ ห ไ ด และสามารถแสดงผลผ า น Web Browser ดั ง นี้
Internet Explorer v 10 ขึ้น ไป,Google Chrome v 49.00 ขึ้ นไป และ Mozilla Firefox v 42 ขึ้ นไป ได อย า ง
ถูกตองและสมบูรณ
9.3.7 ใหนักเรียนเขียน E-R Diagram (Entity-Ralationship Diagram)
๙.๓.8 ห า มนํ า เอกสาร อุ ป กรณ บั น ทึ กขอ มู ล อุ ป กรณ สื่ อ สารทุ ก ประเภท และวั ส ดุ อุ ป กรณ อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวใหเขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการแขงขัน
๙.๓.9 ใชเวลาในการแขงขัน 5 ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหาร)
๙.๓.10 กรรมการจะตรวจผลงานจาก Server ที่กําหนดไวเทานั้น
๙.๓.11 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๙.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๙.๔.๑ ความถูกตองสมบูรณของ Web Applications ตามโจทยที่กําหนด
50 คะแนน
๙.๔.๒ การออกแบบโครงสรางฐานขอมูลอยางเหมาะสม
๒๐ คะแนน
๙.๔.๓ การออกแบบ User Interface อยางเหมาะสม
15 คะแนน
9.๔.4 สามารถ FTP ขึ้น Server ได
๑๕ คะแนน
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ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนยอยแตละรายการ(ตัวอยางอยูใ นภาคผนวก) อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จะกําหนด แตคะแนนรวมใหเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน
Web Applications เปนโปรแกรมประยุกตทสี่ รางขึ้นเพื่อสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศตางๆ
สามารถเขาใชงานผานเว็บบราวเซอร โดยอาศัย โปรโตคอล HTTP / HTTPS ภาษาที่นยิ มนํามาสราง Applications
ไดแก HTML, XHTML, XML, ASP.Net, PHP, JSP, Python, Ruby ตัวอยาง Applications เชน Wep Mail,
กระดานสนทนา, เว็บระบบรายงานผลออนไลน, Data On Web, Facebook, Google Calendar
๙.๕ เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ไดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนรอยละ ๘๐ – ๑๐๐ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนรอยละ ๗๐ – ๗๙
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนรอยละ ๖๐ – ๖๙
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบตั รเวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
๙.๖ คณะกรรมการการแขงขัน
๙.๖.๑ คุณสมบัติของกรรมการ
๙.๖.๑.๑ กรรมการตัดสินกิจกรรมเปนผูท รงคุณวุฒิ หรือมีค วามชํานาญ เชี่ยวชาญ ดาน Web
Applications
๙.๖.๑.๒ กรรมการควบคุมการแขงขันไดแ ก ผูควบคุมดูแ ลระบบคอมพิวเตอร ชางเทคนิค
และกรรมการผูดําเนินการแขงขัน
๙.๖.๑.๓ จํานวนกรรมการขางตน ใหพิจารณาตามความเหมาะสม
9.๖.๑.๔ ครูผูสอนทีส่ งนักเรียนเขาแขงขันในกิจกรรมนี้ตอ งไมเปนกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี้
๙.๖.๒ แนวทางการดําเนินงานของกรรมการ
9.6.2.1 จัดทําโจทย เตรียมขอมูล Input Output และ Data test สําหรับใชในการแขงขัน
๙.๖.๒.๒ จัดเตรียมอุปกรณ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)
๙.๖.๒.๓ ตรวจสอบระบบเครือขายคอมพิวเตอร (ระบบอินทราเน็ต) ทุกเครื่องใหสามารถ
ใชงานได
๙.๖.๒.๔ ติ ด ตั้ ง Web Server ASP, ASP.NET, JSP, PHP, Database Server MySQL และ
FTP Server และสราง User ID, Password ตามจํานวนทีม ที่เขาแขงขันและใหกรรมการตรวจผลงานของผูแขงขัน
จาก Server เทานั้น
๘.๖.๒.5 ใหกรรมการเรียกเก็บแผน CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว
9.๖.๒.6 สําหรับนักเรียนที่ไมสามารถ FTP สงขึ้น Server ได ใหคณะกรรมการนําผลงานขึ้น
Server เพื่อทําการตรวจ และตัดคะแนนในสวนของการ FTP
9.6.2.7 ใหศูนยการแขงขันประชาสัมพันธคุณลักษณะคอมพิ วเตอรที่ใชในการแขง ขั นบน
เว็บไซตลวงหนา กอนการจัดการแขงขัน ไมนอยกวา 1 สัปดาห
9.6.2.8 ใหกรรมการบันทึกไฟลผลงานที่ไดรับคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ - ๓ เฉพาะระดับภาค
และระดับชาติเทานั้น สงฝายจัดการแขงขัน
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๙.๗ การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๙.๗.๑ ใหทีมทีเ่ ปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนนระดับ
เหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมทีเ่ ปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันในระดับชาติ จะตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป)
๙.๗.2 ในกรณีที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากันมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑ
การใหคะแนน เชน มีทีมทีไ่ ดคะแนนขอที่ ๑ เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมทีไ่ ดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒
เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณีคะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูช ี้ขาด
9.8 การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรในเว็บไซตตอไป
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๑๐. การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร
๑๐.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๑๐.๑.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖
๑๐.๒ ประเภทและจํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน
๑๐.๒.๑ แขงขันประเภททีมๆ ละ ๒ คน
๑๐.๓ วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๑๐.๓.1 หนวยจัดแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ ๑ เครื่อง โดยมีระบบ
ปฏิบัติการไมต่ํากวา Windows ๗, Memory ไมนอยกวา ๒ Gb,CPU ไมนอยกวา ๒ GHz และไมมีการเชื่อมโยงระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตแตใหมีการใชระบบอินทราเน็ตภายใน Web Server และ FTP Server
๑๐.๓.2 คณะกรรมการจะเปนผูจัดเตรียมอุปกรณ(ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)สําหรับใชในการแขงขัน
๑๐.๓.3 เป น การแขง ขัน โดยไม จํ ากัด โปรแกรมที่ ใช ใ นการแขง ขั น และอนุ ญ าตใหนั กเรี ย นติ ด ตั้ง
โปรแกรมจาก CD หรือ DVD เทานั้น กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแลวใหสงแผน CD หรือ
DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว โดยจะไมคืนแผนโปรแกรมใหนักเรียนโดยเด็ดขาด
๑๐.๓.4 นักเรียนออกแบบผังงาน (Flowchart) หรือรหัส จําลอง (Pseudo code) อยางใดอยางหนึ่ง
และเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรที่ระบุ ตามโจทยที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งจะแจงใหทราบในวันแขงขัน
๑๐.๓.5 การเขียนโปรแกรมจะตองเปนไปในแนวทางเดียวกับการออกแบบโปรแกรม
๑๐.๓.6 นักเรียนจะตองสงเอกสารที่ใชในการออกแบบทั้งหมด รวมทั้งกระดาษทด Source Code และ
ระบบที่สําเร็จแลว (Binary)
๑๐.๓.7 ห า มนํ า เอกสาร อุ ป กรณ บั นทึ ก ข อ มู ล อุ ป กรณ สื่ อสารทุ กประเภท และวั ส ดุ อุ ป กรณ อื่นๆ
นอกเหนือจากทีค่ ณะกรรมการจัดเตรียมไวใหเขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการแขงขัน
๑๐.๓.8 ใชเวลาแขงขัน ๓ ชั่วโมง
๑๐.๓.9 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๑๐.๔ เกณฑการใหคะแนน
โจทยสําหรับใชในการแขงขันมี ๓ ขอ ๆ ละ ๑๐๐ คะแนน รวม ๓๐๐ คะแนน โดยแตละขอมีเกณฑการ
ใหคะแนนดังนี้
๑๐.๔.๑ ความถูกตองสมบูรณของระบบตามที่โจทยกําหนด
๖๐ คะแนน
๑๐.๔.๒ การออกแบบอยางมีระบบ
๒๐ คะแนน
๑๐.๔.๓ วิธีการที่นํามาใชในการแกปญหา
๒๐ คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนยอยแตละรายการ(ตัวอยางอยูใ นภาคผนวก) อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จะกําหนด แตคะแนนรวมใหเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน
ความถูกตองสมบูรณของระบบตามโจทยที่กาํ หนด หมายถึง โปรแกรมทํางานไดอยางถูกตอง ตามที่
โจทยกําหนด และมีขอผิดพลาดนอยทีส่ ุด หรือไมมีเลยโดยจะตองมีการทดสอบความถูกตองของระบบ ดวยการ
ปอนขอมูลทดสอบ ทั้งในกรณีที่ขอมูลถูกตองตามแบบ และในกรณีที่ขอมูลผิดพลาดระบบที่สมบูรณจะตองทํางานได
การออกแบบอยางมี ระบบ หมายถึ ง การแสดงการวิ เ คราะห ป ญหา และหนทางในการแก ป ญ หา
โดยผูแขงขันจะต อ งแสดงวิ ธีก ารแก ป ญหาในลั กษณะแผนผัง และ/หรือ คํา อธิ บ ายอย างยอเพื่ อให เขาใจแนวทาง
การวิเคราะหปญหา และแนวทางในการแกปญหาซึ่งจะตองนําไปใชในการพัฒนาโปรแกรมตอไป
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วิ ธี ก ารที่ นํ า มาใช ใ นการแก ป ญ หา หมายถึ ง เทคนิ ค ที่ นํ า มาใช ใ นการแก ป ญ หาในการทํ า งาน
ของโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ (Algorithm) และเลือกใช โครงสรางขอมูล คําสั่ง ฟงกชั่น ไดอยางถูกตอง และ
เหมาะสมกับปญหาที่กําหนดให
๑๐.๕ เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ไดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนรอยละ ๘๐ – ๑๐๐
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนรอยละ ๗๐ – ๗๙
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนรอยละ ๖๐ – ๖๙
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบตั รเวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
๑๐.๖ คณะกรรมการการแขงขัน
๑๐.๖.๑ คุณสมบัติของกรรมการ
๑๐.๖.๑.๑ กรรมการตัดสินกิจกรรมเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือมีความชํานาญ เชี่ยวชาญ เฉพาะ
ดานเชน Master Teacher สาขาคอมพิวเตอร,Programmer ฯลฯ
๑๐.๖.๑.๒ กรรมการควบคุมการแขงขันไดแ ก ผูควบคุมดูแ ลระบบคอมพิวเตอร ชางเทคนิค
และกรรมการผูดําเนินการแขงขัน
๑๐.๖.๑.๓ จํานวนกรรมการขางตน ใหพิจารณาตามความเหมาะสม
10.๖.๑.๔ ครูผูสอนทีส่ งนักเรียนเขาแขงขันในกิจกรรมนี้ตอ งไมเปนกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี้
๑0.๖.๒ แนวทางการดําเนินงานของกรรมการ
๑๐.๖.๒.๑ การกําหนดหัวขอสําหรับใชในการแขงขัน (Theme) ใหจัดทําโจทยจํานวน ๓ ขอ
ที่มีความยากงายแตกตางกัน มีตัวอยางขอมูลทดสอบโปรแกรม และผลลัพธของโปรแกรม
10.6.2.2 เตรียมขอมูล Input Output และ Data test
๑๐.๖.๒.3 จัดเตรียมอุปกรณ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) สําหรับใชในการแขงขัน
๑๐.๖.๒.4 กอนการแขงขัน ใหกรรมการอํานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
๑๐.๖.๒.5 ใหกรรมการเรียกเก็บแผน CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว
๑๐.๖.๒.6 ปรับคะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน ใหเปน ๑๐๐ คะแนน
10.6.2.7 ใหศูนยการแขงขันประชาสัมพันธคุณลักษณะคอมพิ วเตอรที่ใชในการแขง ขั นบน
เว็บไซตลวงหนา กอนการจัดการแขงขัน ไมนอยกวา 1 สัปดาห
10.6.2.8 ใหกรรมการบันทึกไฟลผลงานที่ไดรับคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ - ๓ เฉพาะระดับภาค
และระดับชาติเทานั้น สงฝายจัดการแขงขัน
๑๐.๗ การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๑๐.๗.๑ ใหทีมทีเ่ ปนตัวแทนของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนนระดับ
เหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมทีเ่ ปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันในระดับชาติ จะตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๑๐.๗.๓ ในกรณีที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากันมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑ
การใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑ เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่ ๒
เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณีคะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
10.8 การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรในเว็บไซตตอไป
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11. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร
11.1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
11.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 3
11.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6
11.2 ประเภทและจํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน
11.2.1 แขงขันเปนทีม ๆ ละ 3 คน
11.3 วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
11.3.1 เปนโครงงานที่ดําเนินการแลวเสร็จในปการศึกษาที่ผานมาหรือปการศึกษาปจจุบัน
11.3.2 ตองเปนโครงงานที่ดําเนินการประยุกตใชงานซอฟตแวร ในลักษณะตางๆ หรือเปนการพัฒนา
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาระบบงานตางๆ โดยการใชภาษาคอมพิวเตอร หรือใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการพัฒนาโครงงานก็ได โดย 1 โครงงาน สงเขาประกวด ไดเพียง 1 รายการแขงขัน เทานั้น (หากตรวจสอบพบใน
ภายหลังจะตัดสิทธิ์ทุกรายการ)
๑๑..๓.3 ใหจัดสงรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กําหนด จํานวน 5 เลม และสง CD Clip VDO นําเสนอ
ขั้นตอนการทํางานของซอฟตแวรข องโครงงานความยาวไมเกิน 5 นาที จํานวน 1 แผน สงคณะกรรมการจัด การ
แขงขันกอนวันแขงขัน 2 สัปดาห หากพนกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนตามความเหมาะสม
11.3.4 จัดบอรดเพื่อนําเสนอโครงงาน โดยบอรดมีมาตรฐานดังนี้
60 ซม.
60 ซม.
120 ซม.
๖๐ ซม.

โดยไมตองมีอุปกรณประดับตกแตงเพือ่ ความสวยงาม หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของ เพราะไมมีผลตอคะแนน และ
การตัดสิน
11.3.5 ผูเขาแขงขันนําเสนอตอคณะกรรมการและตอบขอซักถาม ใชเวลาทีมละประมาณ 5-10 นาที
11.3.6 ผลการตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
11.4 เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
11.4.1 ความถูกตองครบถวนของเอกสารและสื่อนําเสนอ
๒๐ คะแนน
11.4.2 ประโยชนและความสําคัญ
๓๐ คะแนน
11.4.3 ความคิดสรางสรรค
20 คะแนน
11.4.4 กระบวนการและขั้นตอนการทําโครงงานฯ
๑๕ คะแนน
11.4.5 การนําเสนอโครงงาน
10 คะแนน
11.4.6 การสงเอกสารโครงงานตรงเวลา
๕ คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนยอยแตละรายการ(ตัวอยางอยูใ นภาคผนวก) อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จะกําหนด แตคะแนนรวมใหเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน
กระบวนการและขั้นตอนการทําโครงงานฯ คัดเลือกหัวขอที่สนใจ ศึกษาคนควา จัดทําขอเสนอโครงงาน
พัฒนาโครงงาน จัดทํารายงานนําเสนอและเผยแพร
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11.5 เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ไดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนรอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนรอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนรอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบตั รเวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
11.6 คณะกรรมการการแขงขัน
11.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
11.6.1.1 กรรมการตั ด สิ น กิ จ กรรมเป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ มี ค วามชํ า นาญ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะดาน
11.6.1.2 กรรมการควบคุมการแขงขันไดแ ก ผูควบคุมดูแ ลระบบคอมพิวเตอร ชางเทคนิค
และกรรมการผูดําเนินการแขงขัน
11.6.1.3 จํานวนกรรมการขางตน ใหพิจารณาตามความเหมาะสม
๑1.๖.๑.๔ ครูผูสอนทีส่ งนักเรียนเขาแขงขันในกิจกรรมนี้ตอ งไมเปนกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี้
11.6.2 แนวทางการดําเนินงานของกรรมการ
11.6.2.1 ศึกษาแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอรกอนการแขงขัน
11.6.2.2 หากมี ผู เ ขาแขง ขันจํ านวนมาก ให อยู ในดุลยพินิจของคณะกรรมการในการปรับ
วิธีการนําเสนอไดตามความเหมาะสม
11.6.2.3 ใหกรรมการรวบรวมเอกสารโครงงาน และ Clip VDO นําเสนอขั้นตอนการทํางาน
ของซอฟตแวรของโครงงาน ที่ไดรับคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ - ๓ ทีมละ จํานวน 1 ชุด เฉพาะระดับภาคและระดับชาติ
เทานั้น สงฝายจัดการแขงขัน
๑๑.๗ การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๑๑.๗.๑ ใหทีมทีเ่ ปนตัวแทนของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนนระดับ
เหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมทีเ่ ปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันในระดับชาติ จะตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๑๑.๗.2 ในกรณีที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากันมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของ
เกณฑการใหคะแนน เชน มีทีมทีไ่ ดคะแนนขอที่ ๑ เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมทีไ่ ดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่
๒ เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณีคะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
11.8 การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรในเว็บไซตตอไป
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11.๘ รูปแบบการเขียนรายงาน
ปกนอก
เรื่อง ...........................................................................................................................................................
โดย
1 ..................................................................................................................................................

2 ............................................................................................................
3 ............................................................................................................
ชั้น ........................................โรงเรียน ......................................................................................................
สังกัด ......................................................................................................................................................
รายงานฉบับนี้เปนสวนประกอบของโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ………. ปการศึกษา …………….
ระดับ  เขต  ภาค
วันที่...........เดือน.......................................พ.ศ. …..............……

ปกใน
เรื่อง ...........................................................................................................................................................
โดย
1 ..................................................................................................................................................

2 ...............................................................................................................
3 ...............................................................................................................
ชั้น ........................................โรงเรียน .......................................................................................................
สังกัด ..........................................................................................................................................................
ครูที่ปรึกษา................................................................................................................................................
ที่ปรึกษาพิเศษ............................................................................................................................................

เนื้อหา ประกอบดวย
- บทคัดยอ
- กิตติกรรมประกาศ
- สารบัญ
- สารบัญตาราง (ถามี)
- สารบัญรูปภาพ (ถามี)
- บทที่ 1 บทนํา
- บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวของ
- บทที่ 3 อุปกรณและวิธีการดําเนินการ
- บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน
- บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน/อภิปรายผลการดําเนินงาน
- บรรณานุกรม
- ภาคผนวก
โดยกําหนดให บทที่ 1 ถึงบทที่ 5 ความยาวไมเกิน 20 หนา ภาคผนวก เชน คูมือการใชโปรแกรม ความ
ยาวไมเกิน 10 หนา ขนาดของกระดาษเขียนรายงานใชกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว จัดทํารายงานจํานวน 5 เลม สง
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกอนวันแขงขัน 2 สัปดาห
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12. การแขงขันการตัดตอภาพยนตร
12.1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
12.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4- 6
12.2 ประเภทและจํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน
12.2.1 แขงขันประเภททีมๆ ละ 2 คน
12.3 วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
12.3.1 หนวยจัดแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ 1 เครื่อง โดยมีระบบ
ปฏิบัติการไมต่ํากวา Windows ๗, Memory ไมนอยกวา ๔ GB,CPU ไมนอยกวา 2.0 GHz, VGA CARD ไมนอยกวา
๒๕๖ Mb และไมมีการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
12.3.2 คณะกรรมการจะเป นผูจัดเตรี ยมอุ ปกรณ (ไมโครโฟน หูฟ ง ดิ นสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)
ไพลขอมูล รูปภาพ เสียงประกอบภาพยนตร และวีดีโอ สําหรับใชในการแขงขัน ทั้งนี้ กําหนดใหใชไฟลทรัพยากร
ที่กรรมการจัดเตรียมไวใหเทานั้น แตสามารถปรับแตง ดัดแปลง แกไข ไดตามความเหมาะสม
12.3.3 เป น การแข ง ขั น โดยไม จํา กัด โปรแกรมที่ ใช ใ นการแขง ขั น และอนุ ญ าตใหนั กเรี ย นติ ด ตั้ง
โปรแกรมจาก CD หรือ DVD เทานั้น กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแลวใหสงแผน CD หรือ
DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว โดยจะไมคืนแผนโปรแกรมใหนักเรียนโดยเด็ดขาด
12.3.5 นักเรียนออกแบบบทภาพยนตร (Story Board) และตัดตอภาพยนตร ความยาว ๔ – ๖ นาที
ตามหัวขอที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งจะแจงใหทราบในวันแขงขัน
12.3.6 ห า มนํ า เอกสาร อุ ป กรณ บั นทึ ก ข อ มู ล อุ ป กรณ สื่ อสารทุ กประเภท และวั ส ดุ อุ ป กรณ อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวใหเขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการแขงขัน
12.3.7 ใชเวลาแขงขัน 5 ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหาร)
12.3.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
12.4 เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
12.4.1 ความสมบูรณของภาพยนตร
๔0 คะแนน
12.4.2 เทคนิคของการตัดตอภาพยนตร
30 คะแนน
12.4.3 บทภาพยนตร (Story Board)
๒0 คะแนน
12.4.4 ความคิดสรางสรรค
10 คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนยอย(ตัวอยางอยูใ นภาคผนวก) แตละรายการอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จะกําหนด แตคะแนนรวมใหเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน
ความสมบูรณของภาพยนตร หมายถึง ภาพยนตรสามารถสือ่ ความหมายไดตรงกับหัวขอหรือเนื้อเรื่องที่
กําหนดให โดยตองมีองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ ชื่อเรื่อง (Title) ภาพ เสียง ขอความกราฟก และขอมูลรายละเอียดของ
ผูจัดทําและผูใหการสนับสนุน (End Credit)
12.5 เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ไดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนรอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนรอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนรอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบตั รเวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
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12.6 คณะกรรมการการแขงขัน
12.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
12.6.1.1 กรรมการตั ด สิ น กิ จ กรรมเป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ มี ค วามชํ า นาญ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะดาน เชน ดานคอมพิวเตอร ดานภาพยนตร ฯลฯ
12.6.1.2 กรรมการควบคุมการแขงขันไดแ ก ผูควบคุมดูแ ลระบบคอมพิวเตอร ชางเทคนิค
และกรรมการผูดําเนินการแขงขัน
12.6.1.3 จํานวนกรรมการขางตน ใหพิจารณาตามความเหมาะสม
๑2.๖.๑.๔ ครูผูสอนทีส่ งนักเรียนเขาแขงขันในกิจกรรมนี้ตอ งไมเปนกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี้
12.6.2 แนวทางการดําเนินการของกรรมการ
12.6.2.1 การกําหนดหัวขอสําหรับใชในการแขงขัน (Theme)
12.6.2.2 จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ (ไมโครโฟน หู ฟง ดิน สอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไพลข อมูล
รูปภาพ เสียงประกอบภาพยนตร และวีดีโอ ความยาวไมเกิน 1 นาที จํานวน 5-7 ไฟล (avi, mpeg) สําหรับใชในการ
แขงขัน
12.6.2.3 กอนการแขงขัน ใหกรรมการอํานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
12.6.2.5 ใหศูนยการแขงขันประชาสัมพันธคุณลักษณะคอมพิ วเตอรที่ใชในการแขง ขั นบน
เว็บไซตลวงหนา กอนการจัดการแขงขัน ไมนอยกวา 1 สัปดาห
12.6.2.6 ใหกรรมการบันทึกไฟลผลงานที่ไดรับคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ - ๓ เฉพาะระดับภาค
และระดับชาติเทานั้น สงฝายจัดการแขงขัน
๑๒.๗ การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๑๒.๗.๑ ใหทีมทีเ่ ปนตัวแทนของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเขาแขงขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนนระดับ
เหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมทีเ่ ปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันในระดับชาติ จะตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป )
๑๒.๗.2 ในกรณีที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากันมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของ
เกณฑการใหคะแนน เชน มีทีมทีไ่ ดคะแนนขอที่ ๑ เทากันใหดูขอที่ ๒ ทีมทีไ่ ดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอที่
๒ เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณีคะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
12.8 การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรในเว็บไซตตอไป
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ตัวอยาง Story Board การแขงขันการตัดตอภาพยนตร
โรงเรียน……………………………………………สังกัด……………………………………………………………….หนาที่ : ……..
Scene : ______________________________
เวลา : _____________________________
คําอธิบาย : __________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Sound FX : __________________________

Scene : ______________________________
เวลา : _____________________________
คําอธิบาย : __________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Sound FX : __________________________

Scene : ______________________________
เวลา : _____________________________
คําอธิบาย : _________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Sound FX : __________________________
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ภาคผนวก
1. แนวดําเนินการและขอควรคํานึงถึงในการจัดประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2. ตั ว อย า งเกณฑ การให ค ะแนนย อย ตามเกณฑ การประกวดและแข งขั นทั กษะด า นเทคโนโลยี ค อมพิ วเตอร
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
3. ตัวอยางรายชื่อโปรแกรมที่พบในการจัดประกวดและแขงขันทักษะดา นเทคโนโลยีค อมพิวเตอร เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (รายกิจกรรม)
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แนวดําเนินการและขอควรคํานึงถึง
ในการจัดประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน *
เพื่อใหการจัดประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรีย น
ในระดับตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอแนะแนวดําเนินการ
และขอควรคํานึงถึงบางประการ เพื่อใชในการจัดประกวดและแขงขันฯ ขางตน ดังนี้
ก. แนวดําเนินการแขงขัน
1. การเตรียมการจัดการเขาแขงขัน
1.1 ศูนยการแขงขันจัดประชาสัมพันธใหผเู กีย่ วของทราบขอมูลการจัดการแขงขัน
1.2 หนวยจัดกําหนดสถานทีแ่ ขงขัน โดยพิจารณาจาก
1.2.1 สถานที่ทมี่ ีความพรอมทางดานทรัพยากรในการจัดประกวดและแขงขัน
1.2.2 มีความสะดวกในการเดินทางมาแขงขัน
1.2.3 หอง/สถานแขงขันมีความสามารถในการรองรับผูเ ขาแขงขันจํานวนมากไดโดยไมแออัด
เกินไป
1.2.4 มีสถานที่รับรองคณะกรรมการและครูผูควบคุมทีม
1.2.5 มีปายประชาสัมพันธสถานทีต่ างๆ เชน สถานทีล่ งทะเบียน หองแขงขัน สถานที่รับประทาน
อาหาร อยางชัดเจน
1.2.6 สถานทีแ่ ขงขันควรจัดใหมีรานคา / รานอาหาร ไวบริการเพือ่ อํานวยความสะดวก
1.3 แตงตัง้ คณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการตัดสิน
1.3.1 แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อปฏิบตั ิหนาที่ตามที่กําหนดไวในเกณฑการแขงขัน
1.3.2 แตงตัง้ คณะกรรมการตัดสิน เพื่อปฏิบตั ิหนาทีต่ ัดสินการแขงขันตามที่กําหนดไวในเกณฑการ
แขงขัน (ครูผูสอนทีส่ งนักเรียนเขาแขงขันในกิจกรรมนั้นๆ จะตองไมเปนกรรมการตัดสินในกิจกรรมที่สงนักเรียนเขา
แขงขัน)
1.4 ประชุมชีแ้ จงคณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการตัดสิน เพื่อรับทราบรายละเอียดตางๆ รวมถึง
การจัดเตรียมทรัพยากร โจทยขอสอบที่ใชในการแขงขัน
2. การดําเนินงานแขงขัน
2.1 การตรวจสอบความพรอมดานตางๆ
2.1.1 กอนการแขงขัน
2.1.1.1 การจัดเตรียมหองแขงขันพรอมอุปกรณเพื่อรวบรวมผลงานของผูเขาแขงขัน
2.1.1.2 กรรมการจะตองเก็บหลักฐาน แผนโปรแกรมที่ผูเขาแขงขันนํามาใชในการแขงขัน
ทั้งหมดโดยจะไมคืนแผนโปรแกรมใหโดยเด็ดขาด
2.1.1.3 ตรวจสอบความพร อมของข อ สอบ หั วข อ โจทย พรอ มทรั พยากรที่ ใช ในการ
แขงขัน
2.1.1.4 จัดเตรียม FTP Server ในกิจกรรมการแขงขัน Web Editor, Text editor
2.1.1.5 จัดเตรียม Web Server และ Database Server ในกิจกรรมการแขงขัน Web
Applications
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2.1.1.6 จัดพิมพรายละเอียด FTP Server ใหกับผูเขาแขงขัน ประกอบดวย Hostname
หรือ IP Server,Username, Password, Port ที่ใชในการแขงขัน
2.1.1.7 ตรวจสอบความพรอมของเอกสารในการรับลงทะเบียนรายงานตัว
2.1.1.8 ตรวจสอบความพรอมของเอกสารประมวลผลและรายงานผลการแขงขัน เชน
แบบกรอกคะแนน แบบรายงานผล แบบสรุปผล เอกสารขอเปลีย่ นตัวผูเขาแขงขัน
2.1.1.9 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสํารองในกรณีที่เกิดปญหา
2.1.2 ระหวางการแขงขัน
2.1.2.1 กรรมการควบคุมการแขงขัน ตรวจเอกสาร อุปกรณบันทึกขอมูล อุปกรณสอื่ สาร
ทุกประเภท และวัสดุอุปกรณอื่น ทีห่ ามนําเขาหองแขงขัน
2.1.2.2 กรรมการควบคุมการแขงขัน ชี้แจงแนวปฏิบัติในการประกวดและแขงขันใหแกผู
เขาแขงขันทราบ
2.1.2.3 คณะกรรมการควบคุมการแขงขัน ตรวจแผนโปรแกรมของผูเ ขาแขงขันกอนทํา
การลงโปรแกรมเพื่อแขงขัน
2.1.2.4 คณะกรรมการควบคุมการแขงขัน อํานวยความสะดวกแกผูเขาแขงขัน ในกรณีที่
เกิดปญหาจากอุปกรณหรือทรัพยากรที่จัดเตรียมไวให
2.1.2.5 คณะกรรมการจัดการแขงขันดําเนินการแขงขันใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
2.1.3 หลังเสร็จสิ้นการแขงขัน
2,1.3.1 ใหกรรมการตรวจสอบการ FTP ผลงานของนักเรียนในกิจกรรม Webpage
ประเภท Text Editor, Web Editor และ Web Applications หากพบวานักเรียนไมสามารถ FTP ได ใหกรรมการ
เปนผูดําเนินการ FTP ผลงานชองนักเรียนและตัดคะแนน FTP
2.1.3.2 คณะกรรมการตัดสินดําเนินการตัดสินใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2.1.3.3 ใหคณะกรรมการตัดสินการแขงขันในระดับภาคและระดับชาติ จัดเก็บผลงานของ
นักเรียนผูเขาแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุดลําดับ 1-3 ในแตละกิจกรรม แลวสงใหศูนยจดั การแขงขันเพื่อจัดสงใหสํานัก
เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอนตอไป ทัง้ นี้ไมอนุญาตใหทําสําเนา คัดลอกผลงานการแขงขันโดยเด็ดขาด
3. การรายงานผล
3.1 สงแบบสรุปและรายงานผลการแขงขันใหกับคณะกรรมการจัดการแขงขัน
3.2 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดังนี้
3.2.1 ปญหาและขอเสนอแนะที่พบระหวางการประกวดและแขงขัน
3.2.2 ข อ มู ล รายชื่ อ ผู ช นะอั น ดั บ 1-3 จากระดั บ ภาค ที่ จ ะเป น ตั ว แทนแข ง ขั น ในระดับ ชาติ
ประกอบดวย ชื่อนักเรียน ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท
3.2.3 ผลงานของผูชนะอันดับ 1-3
ส ง ไปที่ สํ า นั กเทคโนโลยี เพื่ อการเรี ย นการสอน สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ฯลฯ
ข. ขอควรคํานึงถึงทั่วไป
1. ดานการบริหารจัดการคณะทํางาน/ทีมงาน
1.1 เนื่อ งจากคณะทํางานที่เกี่ ย วของกั บการประกวดและแขงขันทักษะดา นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
มีจํานวนมาก จึงควรคํานึงถึงเรื่องการวางแผน การบริหารจัดการ การประชุมเพื่อเตรียมความพรอม รวมทั้งการดูแล
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สิท ธิประโยชนของคณะทํางานที่ควรไดรับ และควรแจงใหผูบังคับบัญชาของบุคคลเหลานั้นรับ ทราบดวยเพื่อความ
คลองตัวในการสั่งการและการมาชวยปฏิบัติงาน
1.2 ทีมงานที่เกี่ยวของ ควรมีอํานาจการตัด สินใจในบางเรื่องและควรรับรูบทบาทที่ ไดรับอยางชัด เจน
เชน การประสานงาน การเตรียมการ การตัดสินผลการแขงขัน เปนตน เพื่อใหการจัด แขงขันมีความคลองตัว และ
สามารถดําเนินการไดอยางราบรื่น
1.3 ในการประชุมเพื่อรับทราบขอมูลใดๆ เกี่ยวกับการจัดประกวดและแขงขัน ควรแจงมติการประชุม
ใหคณะทํางานจัดประกวดแขงขันชุดยอยๆ ไดรับทราบดวย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามมติที่ประชุมในแนวทาง
เดียวกัน
1.4 สามารถใช ช อ งทางต า ง ๆ เพื่ อ การประสานงานได เช น ช อ งทาง E-Office ข อ งทางเว็ ป ไซต
Social Network หรือ SMS เปนตน
2. ดานบทบาทหนาที่ ความนาเชื่อถือ และมาตรฐานของคณะกรรมการ
2.1 ควรใหยึ ด ถื อ หลั กเกณฑ ก ารประกวดและแข งขั น ทั ก ษะด า นเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ที่ม าจาก
สวนกลางใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน การดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง จะตองไมขัดแยงกับเกณฑ
การประกวดและแขงขันฯ ของสวนกลาง
2.2 การแตงตั้งคณะทํางานและกรรมการตัดสิน ควรเปนไปตามที่กําหนดไวในเกณฑการประกวดและ
แขงขันฯ โดยขอใหพิจารณาผูที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ ใหมากที่สุดมาจากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ หรือหนวยงานอื่น ๆ อยางหลากหลายเทาที่จะทําได และขอใหหลีกเลี่ย งผูที่จะมีสวนได
สวนเสียกับการแขงขัน
2.3 การเชิญคณะกรรมการตัดสินจากภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาถือเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ใน
การจัดการประกวดและแขงขัน ทําใหสะดวกตอการดําเนินงาน มีความนาเชื่อถือและเปนกลางในการตัดสิน
2.4 จํานวนกรรมการ ควรมีจํานวนตามความเหมาะสม เชน กรรมการตัดสิน 3-5 คน กรรมการควบคุม
การแขงขัน 2 คน ตอรายการแขงขัน กรรมการกลาง (สํารอง) และประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการ
แต ละชุดเพื่อ ซักซอมรายละเอียดและการนัด หมายที่แน นอน หลี กเลี่ย งการแตงตั้งกรรมการซ้ําซ อนกิ จกรรมการ
แขงขันเพราะจะทําใหเกิดปญหาตอนตรวจและตัดสินผลงาน
2.5 ควรมีการประชุ มกรรมการตั ด สิ นเพื่ อรั บ ทราบเกณฑ แ ละรายละเอีย ด การเตรี ย มโจทย หัวข อ
ทรัพยากร และขอมูลที่เกี่ยวของกับการแขงขัน
2.6 กรรมการควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1 – 3
3. ดานการควบคุมเวลาการแขงขัน
ควรกําหนดเวลาในการแขงขันใหเหมาะสมและชัดเจน โดยควรคํานึงถึงเวลาในการตรวจผลงาน และการ
รวบรวมคะแนนการตัดสินดวย หากพบวาตองใชเวลาในการดําเนินการมากอยางหลีกเลี่ยงไมได ควรมีแผนสํารอง
ปรับเปลี่ยนวิธีการ และซักซอมผูที่เกี่ยวของใหเขาใจตรงกัน ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับทุกฝาย ไมวาจะเปนผู
เขาแขงขัน กรรมการ และทีมงาน
4. ดานความพรอมของสถานที่จัดแขงขัน
4.1 เนื่องจากการแขงขันในแตละกิจกรรมตองใชหองแขงขันหลายหอง เพื่อรองรับทีมแขงขันจํานวนมาก
ดังนี้ การจัดสถานที่สําหรับการประกวดและแขงขันฯ จึงเปนเรื่องที่คอนขางลําบาก หากเปนไปไดควรจัดใหอยูใน
สถานที่ 1-2 แหง เทานั้นไมควรจัดกระจายหลายโรงเรียน เพื่อปองกันปญหาและขอจํากัดตางๆ ที่จะตามมา
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4.2 ควรจั ด ทํ า ปา ยประกาศเพื่ อ แจ ง สถานที่แ ละห องแข ง ขัน ให ชัด เจน อาจจั ด ที มงานไว ค อยตอบ
ขอซักถามหรือพาไปยังหองแขงขัน จัดเจาหนาที่ดูแล อํานวยความสะดวกเรื่องการจอดรถ หรือมีการประชาสัมพันธ
ดวยวิธีการอื่น ๆ เพื่อใหรับทราบทั่วกัน
5. ดานการสงเสริมความเปนระเบียบวินัย และการจัดแขงขันใหเกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
5.1 ควรจัด สถานที่แขงขันใหเหมาะสมกับประเภท/รูป แบบการแขงขัน และควรอนุญาตเฉพาะผู เ ข า
แขงขัน กรรมการ และผูที่เกี่ยวของ ใหเขาไปไดเทานั้น
5.2 ควรจั ด สถานที่ รับ รองสํ าหรั บ ครู ผูป กครอง และบุ ค คลอื่ นๆ พร อมเครื่ องอํ า นวยความสะดวก
ตามความจําเปน เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยและไมรบกวนการแขงขันของนักเรียน
5.3 ไมควรอนุญาตใหผูเขาแขงขันนําวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลในทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ
สื่อสารอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวให เขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนควรปรับใหออกจากการ
แขงขันทันที หรือหากรูภายหลังก็ควรตัดสินใหปรับตกโดยไมมีเงื่อนไข
5.4 ในกรณี ข องการประกวดโครงงานคอมพิ วเตอร ควรแจ ง ให ผูสงผลงาน (โรงเรี ย น) ทราบดวยวา
โครงงานชิ้น เดียวกัน สามารถส งเขาประกวดไดเพียง 1 รายการแข งขัน เท านั้ น หากพบว าส งผลงานซ้ํา ซอนจะ
พิจารณาปรับตกทั้งหมด
5.5 โจทย หัวขอ ที่ใชในการแขงขัน ขอใหแจงในหองแขงขันเทานั้น หามเผยแพรกอนลวงหนาเพื่อความ
เหมาะสมอาจใชวิธีการจับสลากสุมเลือกหัวขอที่ใชในการแขงขัน
5.6 การจัดที่นั่งใหกับผูเขาประกวดและแขงขัน ควรใหเปนการสุม เชน การจับสลากหมายเลขที่นั่ง
5.7 ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันนําผลงานออกไปหลังจากการแขงขันดําเนินการเสร็จสิ้นแลว หากปรากฏวามีการละเมิด
ใหถือวาไมใชผลงานที่เกิดขึ้นจากการแขงขัน
6. ดานการปกปองสิทธิความเปนเจาของผลงาน
ควรแจงหรือขอความรวมมือกับคณะกรรมการผูจัดการแขงขัน และผูเขาแขงขัน ตองไมใหความยินยอม
หรือมอบผลงานใหกับบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของอยางเด็ดขาด เพื่อปองกันการแอบอางนําผลงานไปลอกเลียนแบบ ทําซ้ํา
โดยที่เจาของผลงานไมรู หรือไมไดอนุญาต
7. ดานคอมพิวเตอร วัสดุอุปกรณ ทรัพยากรและแนวทางการจัดการดานเทคนิค
7.1 คณะกรรมการผูจัดการแขงขันจัดคอมพิวเตอรและ Server สําหรับการแขงขันใหสอดคลอง
กับ
เกณฑการประกวดและแขงขันฯ และแจงประกาศเพื่อใหทราบทั่วกัน
7.2 ควรจั ด เตรีย มเครื่ องคอมพิ วเตอรสํ ารองไว จํา นวนหนึ่ ง เพื่อ ป องกั นป ญหาเครื่ องคอมพิ วเตอร
ไมเพียงพอ กรณีคอมพิวเตอรชํารุด หรือติดไวรัส จนไมสามารถใชงานได
7.3 วั ส ดุ อุ ป กรณ และทรั พ ยากรที่ ใช ใ นการประกวดและแข ง ขั น ฯ เช น ไฟล เ สี ย ง ไฟล ภ าพ ไฟล
ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ คณะกรรมการจะเปนผูจัดเตรียมไวให ทั้งนี้ กําหนดใหใชไฟลทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรียมไว
ใหเทานั้น แตสามารถปรับแตง ดัดแปลง แกไข ไดตามความเหมาะสม และไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันนําวัสดุอุปกรณ
และทรัพยากรอื่นๆ เขามาใชในการแขงขัน
7.4 ในกรณีของการแขงขันการสราง Web Applications ควรมีการทดสอบติดตัง้ ซอฟตแวรระบบจําลอง
Server เพื่อทดลองการติดตั้งโปรแกรม หรือกรณีที่ซอฟตแวรระบบจําลอง Server ของผูเ ขาแขงขันไมสามารถติดตัง้
ลงบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชแขงขันได และมีขอควรคํานึง ดังนี้
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7.4.1 ความตองการของเกณฑการแขงขัน
Web Applications เปนโปรแกรมประยุกตทสี่ รางขึน้ เพือ่ สนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศตางๆ
สามารถเขาใชงานผานเว็บบราวเซอร โดยอาศัย โปรโตคอล HTTP / HTTPS ภาษาที่นยิ มนํามาสราง Applications
ไดแก HTML, XHTML, XML, ASP.Net, PHP, JSP, Python, Ruby ตัวอยาง Applications เชน Wep Mail,
กระดานสนทนา, เว็บระบบรายงานผลออนไลน, Data On Web, Facebook, Google Calendar
7.4.2 การสรางโจทยจากความตองการของเกณฑการแขงขัน
7.4.2.1 ดานความสามารถในการสราง ผูก ําหนดโจทยควรคํานึงถึงพื้นฐานการใชงาน
การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Web Application
7.4.2.2 ความถูกตองสมบูรณของ Web Applications ใหเปนไปตามโจทยที่กําหนด
เมื่อมีการทดสอบระบบโดยการปอนขอมูลทีถ่ ูกตองตามแบบหรือขอมูลทีผ่ ิดพลาด แอพพลิเคชันสามารถทํางานได
อยางสมบูรณ และสามารถอัพโหลดผาน FTP ขึ้น Server ได
7.4.2.3 การออกแบบ โครงสรางขอมูล/ฐานขอมูล มีการออกแบบ ER-Diagram และการ
ออกแบบโครงสรางของขอมูลการจัดเก็บในแตละ Table ไดอยางเหมาะสม
7.4.2.4 การวาง Layout มีความเปนมาตรฐานของรูปแบบการนําเสนอขอมูล ขนาดของ
ตัวอักษร เสนขอบ รูปภาพประกอบ มีการเชื่อมโยงลิงคไดอยางงถูกตอง
7.4.2.5 การออกแบบ User Interface ใหใชงานไดงาย สวยงาม ผลงานมีความแปลก
ใหม นาสนใจ มีลักษณะโดดเดน
7.4.3 การเตรียมทรัพยากรเพือ่ ใชในการแขงขัน ควรมีการทดสอบระบบจริงทั้งระบบ กอนใช
ในการแขงขันจริง โดยเฉพาะการแขงขันทีม่ ีผเู ขารวม 20 ทีมขึ้นไป
7.5 ในกรณีของการแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor
เปนการแขงขันเพื่อมุงใหรูกระบวนการสรางสรรคเว็ปไซต ผานเครื่องมือโปรแกรม Web Editor
รู จักการวางแผนออกแบบเว็ ป ไซตแ ละเนื้ อหา ตามเงื่ อนไขหรื อข อกํา หนดของโจทย แ ละหั ว ข อที่ได รับ เพื่ อวัด
ความสามารถในการสรางสรรคผลงานผานโปรแกรม กระบวนการประยุกคใชเครื่องมือตางๆ ไดเหมาะสมกับงาน และ
สามารถนําไปใชไดจริง
7.5.1 ความตองการของเกณฑการแขงขัน
7.5.1.1 ตองการใหผูเขาแขงขันใชความสามารถปรับแตง แกปญหาไดตามความตองการ
ของโจทย โดยใชพื้นฐานจากการใชโปรแกรม ไมใชความสามารถพิเศษที่มีในโปรแกรม
7.5.1.2 ต องการให ผู เ ขา ร วมแขงขันสร า งเว็ ป ไซต ใหตรงตามความตองการของโจทย
คํ า ถามจากการอา งอิ ง หลั ก ความเป นจริ งในการแสดงผลหน า เว็ ป ไซทจริ ง เช น ขนาดของภาพที่ นํา มาใช เนื้อหา
การจัดวาง ขนาดตัวอักษร เหมาะสมกับการแสดงผลตามรูปแบบที่นําเสนอนั้นๆ
7.5.1.3 ตองการให ผู เ ข า แข งขั นระดั บ ชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ ม.4-6 สร างเว็ บ ที่ ส ามารถ
แสดงผลบนคอมพิวเตอรและบนอุปกรณมือถือหรือแท็ปเล็ต ที่มีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม
7.5.2 การสรางโจทยจากความตองการของเกณฑการแขงขัน
7.5.2.1 ดานความสามารถในการสราง ผูกําหนดโจทยควรคํานึงถึงพื้นฐานการใชงานจาก
การใชโปรแกรม Web Editor ทั่วๆไป เขาใจถึงหลักการพื้นฐานของโปรแกรม Web Editor
7.5.2.2 ความสวยงามพิจารณาจากการจัดวาง การแยกหมวดหมู
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7.5.2.3 การเตรี ย มทรั พ ยากรเพื่ อ ให ผู เ ข า ร ว มแข ง ขั น ควรมี ก ารทดสอบระบบจริ ง
ทั้งระบบกอนใชในการแขงขันจริงโดยเฉพาะการแขงขันที่มีผูเขารวมเกินกวา 20 ทีมขึ้นไป
7.6 ในกรณีของการแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor
เปนการแขงขันเพื่อมุง ใหรูกระบวนการสรางสรรคผลงานเว็ปไซต ซึ่งตองมีความรูพื้นฐาน
ใน
กระบวนการสรางสรรคและวางผังโครงสรางเว็ปไซต อาศัยหลักการ การควบคุม และกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ตาม
โจทยและหัวขอที่ไดรับ โดยใชความรูดานภาษา html และไมอนุญาตใหใชโปรแกรมหรือเครื่องมืออื่นใด
มา
ชวยในการสรางสรรค
7.6.1 ความตองการของเกณฑการแขงขัน
7.6.1.1 ตองการใหผูเขารวมแขงขันใชความสามารถในการสรางเว็ปไซตโดยอาศัย Code
จากการเขียนผานโปรแกรม NotePad เทานั้น โดยไมใชโปรแกรมอื่นรวม
7.6.1.2 ต องการให ผู เ ข า ร ว มแข งขั นเขี ย น Code โดยมี ก ารจั ด วาง Code และลํ าดั บ
กระบวนการใหเปนไปตามมาตรฐาน และตรวจสอบ Code ไดอยางมีระบบ
7.6.1.3 การนํ า เสนอผลงานผ า นทางการแปลผล (การแสดงผลหน า เว็ ป ) เป น ไป
ตามความต องการโดยใช Code คํ า สั่ ง เป น ตั ว กํ า หนด เช น การแสดงผลบั งคับ ให แ สดงผลตามขนาดของภาพ
ที่ตองการโดยใช Code คําสั่งเปนตัวกําหนด หรือการแสดงผลอื่นๆ ตามที่กรรมการไดกําหนดให
7.6.1.4 การส ง ผลงานที่ ใ ห ใ ช FTP เป น การตรวจความสามารถการแสดงผลจริ ง
บนสภาวะจํา ลองที่ ใกล เ คี ย งกั บ สภาพการใช ง านเว็ป จริ ง เพื่ อตรวจสอบความสามารถในการจั ด เก็ บ ทรั พยากร
ที่ใชงาน และเพื่อแสดงผล
7.6.2 การสรางโจทยจากความตองการของเกณฑการแขงขัน
7.6.2.1 ดานความสามารถในการสราง ผูกําหนดโจทยค วรคํานึงถึงความตองการ และ
การแปลผลคะแนนที่ความถูกตองของการกําหนดการแสดงผลตรงตามความตองการโดยใช Code คําสั่งในภาษาทีใ่ ช
สรางผลงานนั้นๆ
7.6.2.2 ความสวยงาม พิ จารณาจากการจัด วาง Code คํ า สั่ ง ไม ใชจ ากการแสดงผล
หนาจอ
7.6.2.3 การเตรี ย มทรั พ ยากรเพื่ อ ให ผู เ ข า ร ว มแข ง ขั น ควรมี ก ารทดสอบระบบจริ ง
ทั้งระบบกอนการแขงขันจริง โดยเฉพาะการแขงขันที่มีผูเขารวมเกินกวา 20 ทีมขึ้นไป
8. ดานเกณฑการใหคะแนน
การกํ า หนดเกณฑ ก ารให ค ะแนนย อ ยแต ล ะกิ จ กรรม ให เ ป น เอกสิ ท ธิ แ ละอยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการที่จ ะกํา หนดได โดยใหอยู ใ นแนวทางที่ ส อดคล อ งกั บ เกณฑ การให ค ะแนนที่ กํา หนดไว ในเกณฑ
การประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแตละกิจกรรม
9. ดานการรายงานขอมูล และรายงานผลการแขงขัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใชระบบการลงทะเบียน การรายงานขอมูลและ
รายงานผลการแขงขัน ซึ่งพัฒนาโปรแกรมโดยอาจารยไพศาล ชนะกุล และคณะ เพื่อใหเปนระบบเดีย วกัน ทั้งนี้
หากมีขอสงสัย หรือตองการคําแนะนํา ในการใชง านโปรแกรม โปรดติด ตอสอบถามไดที่อาจารยไพศาล ชนะกุล
โรงเรี ย นเม็ ง รายมหาราชวิ ท ยาคม จั ง หวั ด เชี ย งราย สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36
โทร. 08-1594-9748 และ e-mail : paisan2549@hotmail.com
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* เปนเพียงการเสนอแนะแนวดําเนินการและขอ ควรคํานึง ถึงบางประการ เพื่อใหการจัดประกวด
และแขงขันทักษะดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เปนไปดวยความเรียบรอยเทานั้น ขอใหเปนเอกสิทธิและอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวด
และแขงขันฯ และคณะกรรมการตัดสินที่จะกําหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ ได ตามที่เ ห็นสมควร โดยใหมีความสอดคลอง และไมขัดแยงกับเกณฑ การ
ประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรฯ ที่กําหนดไว
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ตัวอยางเกณฑการใหคะแนนยอย
ตามเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559
1. การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
1.1 ความถูกตองสมบูรณของเนือ้ หา
1.1.1 ความหมาย/การสื่อสารดวยภาพตามเนื้อหาที่กําหนดให
1.1.2 ความชัดเจนของเนื้อหาผานภาพกราฟก
1.1.3 รายละเอียดของภาพรวม ความถูกตองและสมบูรณของเนื้อหา
1.2 ความคิดสรางสรรค
1.2.1 การสื่อสารจากภาพของผูเขาแขงขันที่แสดงความคิดสรางสรรค
1.2.2 การนําเสนอตอคณะกรรมการ
1.3 ความสวยงาม
1.3.1 การเลือกใชสีทางศิลปะ
1.3.2 การใหแสงและเงา หรือการไลโทนสีทางศิลปะ
1.3.3 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกสรางงานศิลปะอยางเปนธรรมชาติ
1.4 การจัดองคประกอบของภาพ
1.4.1 การจัด/วาง/วาดภาพลงในแตละเฟรมที่กําหนดให
1.4.2 การเชื่อมโยงเนื้อหาของภาพจากแตละเฟรม
1.4.3 ความสมบูรณในการสื่อสารดวยภาพรวมจากทุกเฟรม
2. การสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
2.1 ความถูกตองสมบูรณของ Story Board และเนือ้ หา
2.1.1 เลือกใชโปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งไดสําเร็จ
2.1.2 ออกแบบ Story Board ตามหัวขอที่กําหนดไดครบถวน
2.1.3 Story Board ที่จัดทําขึ้นมีความเปนไปไดในการนําไปใชงานจริง
2.1.4 สรางชิ้นงานเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด
2.2 ออกแบบลักษณะของฉาก ตัวละคร และการเคลือ่ นไหว
2.2.1 ลักษณะของฉาก ตัวละคร และการเคลื่อนไหว มีความสอดคลองกัน
2.2.2 สามารถนําเสนอ แสดงผลได ตามเวลาที่กําหนด
2.3 ความคิดสรางสรรค
2.3.1 ออกแบบสรางสรรคการตูนแอนิเมชั่นที่สื่อความหมาย ตรงตามหัวขอที่กําหนด
2.3.2 นําเสนอแนวความคิดที่แปลกใหม สรางสรรค และมีความหลากหลาย
2.4 ความสวยงาม
2.4.1 เลือกใชสีที่เหมาะสม
2.4.2 ชิ้นงานมีความประณีต
2.5 ความถูกตองสมบูรณของภาพและเสียง
2.5.1 ภาพและเสียงมีความสอดคลองกับทาทางของตัวละคร
2.5.2 ภาพมีความคมชัด เสียงดังฟงชัด สื่อความหมายไดชัดเจน
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3. การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3.1 ความถูกตองสมบูรณของผลงาน
3.1.1 เลือกใชโปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งไดสําเร็จ
3.1.2 ความเหมาะสมของชิ้นงาน สอดคลองกับหัวขอเรื่อง
3.1.3 ความครบถวนชองชิ้นงาน
3.1.4 งานเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กําหนด
3.1.5 Model (ภาพสามมิติ)
3.2 การออกแบบโครงสรางชิ้นงาน
3.2.1 การจัดองคประกอบ
3.2.2 ชิ้นงานมีสีสันและวัสดุที่จะนํามาใชเหมาะสม
3.2.3 มีการกําหนดลักษณะและขนาดของชิ้นงานที่เหมาะสม สะดวกในการใชงาน
3.2.4 ชิ้นงานมีรายละเอียดถูกตองตามหลักของงานชาง
3.3 ความคิดสรางสรรค
3.3.1 การนําเสนอผลงานไดสมบูรณ
3.3.2 ชิ้นงานมีความแปลกใหม คิดริเริ่ม นาสนใจ
3.3.3 เสริมสรางเอกลักษณ แนวความคิดตอชิ้นงาน สื่อประโยชนในการใชงาน
3.4 รูปทรง (มิติ)
3.4.1 รูปทรงของชิ้นงานแตละชิ้นมีความถูกตองและสมบูรณ
3.4.2 มีการจัดสมดุลของชิ้นงานอยางเหมาะสม
3.4.3 ชิ้นงานมีสัดสวนเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
4. การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
4.1 ความถูกตองสมบูรณและใชงานไดจริง
4.1.1 เลือกใชโปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งไดสําเร็จ
4.1.2 ลักษณะของเกมที่สรางขึ้นมีความสอดคลองกับหัวขอที่คณะกรรมการกําหนด
4.1.3 เปนเกมที่สรางสําหรับผูเลนตามจํานวนที่เกณฑกําหนด
4.1.4 ใชภาษาและภาพที่เหมาะสม ไมสื่อถึงการใชความรุนแรง
4.1.5 เสริมสรางพัฒนาการและสติปญญา
4.1.6 ไมมี error code
4.1.7 มีการแพ็คชิ้นงานเสร็จสิ้น
4.1.8 สรางชิ้นงานเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด
๔.๑.๙ มีการจัดทําและออกแบบ Story Board ตามหัวขอที่กําหนด
4.2 การจัดองคประกอบ และ user friendly
4.2.1 การออกแบบเกมและโครงสรางของเกม
4.2.2 เกมที่สรางขึ้นประกอบดวยคําชี้แจง ขั้นตอนการเลน คะแนน เวลา และการสิ้นสุดของเกม
4.2.3 การใชงานงาย เลือกเลนเกม กอน/หลัง ได
4.2.4 มีการสื่อสาร โตตอบ ปฏิสัมพันธกับผูเลนเกม
4.2.5 มีการรายงานชื่อผูเลน ผลคะแนน ผลการแขงขันเรียงตามลําดับ
4.2.6 ความยากงายของเกม
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4.3 ความคิดสรางสรรค
4.3.1 เกมที่สรางขึ้นสื่อความหมายตรงตามหัวขอที่กําหนด
4.3.2 เกมที่สรางขึ้นนําเสนอแนวความคิดที่แปลกใหม นาสนใจ มีลักษณะโดดเดน ไมซ้ําแบบผูอื่น
4.4 ความสวยงาม
4.4.1 เลือกใชสีที่เหมาะสม
4.4.2 เกมที่สรางขึ้นมีความประณีต
4.5 เวลาที่ใชในการเลนเกมเหมาะสมกับเนือ้ หา
4.5.1 สามารถเลนเกมไดจบ ภายในเวลาที่กําหนด
4.5.2 กําหนดเวลาที่ใชในการเลนเกมครอบคลุมเนื้อหาของเกมที่สรางขึ้นทั้งหมด
4.6 ใชทรัพยากรทีจ่ ัดเตรียมไวใหอยางเหมาะสม
5. การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
5.1 ความถูกตองสมบูรณของเนือ้ หา
5.1.1 เลือกใชโปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งไดสําเร็จ
5.1.2 หัวขอถูกตอง ชัดเจน
5.1.3 จํานวนหนาครบถวนตามที่กําหนด
5.1.4 เนื้อหาครบถวน
5.1.5 มีองคประกอบครบถวนทุกหนา
5.1.6 การสะกดคํา การตัดคํา ถูกตอง
5.2 การออกแบบรูปเลม และการแสดงผลแตละหนา
5.2.1 กําหนดขนาดรูปเลมไดเหมาะสมกับเนื้อหา
5.2.2 เลือก Template ไดเหมาะสม
5.2.3 แตละหนาสามารถแสดงผลขอมูลไดอยางครบถวน
5.3 ความเหมาะสมของขอความ ตัวอักษร รูปภาพประกอบ
5.3.1 การใชภาษา
5.3.2 องคประกอบของหนา
5.3.3 รูปแบบตัวอักษร(มีเสนอแนะวาควรเปน Fonts แหงชาติ (TH)
5.3.4 ภาพประกอบแตละหนา
5.4 การนําเสนอขอมูลไดครอบคลุมเนือ้ หาตรงตามวัตถุประสงค
5.4.1 เนื้อหาครบถวนชัดเจนทุกหนา
5.4.2 มีการเชื่อมโยงภายในไดสมบูรณ (สารบัญไปเนื้อหา หัวขอไปเนื้อหา เนื้อหาไปเนื้อหา)
5.4.3 Export file.exe
5.5 การใชเทคนิคพิเศษ Multimedia สรางสรรคงานไดอยางเหมาะสม
5.5.1 มีการสรางภาพตัวอักษรในลักษณะตางๆ ใชเอง
5.5.2 มีการใสเสียงประกอบไดเหมาะสมกับเนื้อหา
5.5.3 เลือกใชวีดีโอไดเหมาะสมกับเนื้อหา
5.5.4 เสียงบรรยาย
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6. การใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation)
6.1 ความถูกตองสมบูรณของเนือ้ หา
6.1.1 เลือกใชโปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งไดสําเร็จ
6.1.2 ความถูกตองตามเนื้อหาที่กําหนดให
6.1.3 ความสัมพันธและตอเนื่องของเนื้อหาผานสไลดงานนําเสนอ
6.1.4 ความสมบูรณการใหรายละเอียดของเนื้อจากสไลดรวม
6.2 การใช Effect ที่เหมาะสม
6.2.1 ความเหมาะสมของการใช Effect ประกอบการนําเสนอเนื้อหา
6.3 ความสวยงามของแตละหนา
6.3.1 ความเหมาะสมของการจัดวางเนื้อหา ขนาด การตกแตงพื้นหลังและอื่น ๆ ตามลักษณะ เฉพาะ
ของการใชโปรแกรมนําเสนอ
6.4 ความคิดสรางสรรค
6.4.1 การสื่อสารจากสไลดงานนําเสนอที่แสดงความคิดสรางสรรค
6.4.2 การนํ าเสนอต อคณะกรรมการ (ระดั บ เขตและระดั บ ภาค ให พิจารณาตามความเหมาะสม
เนื่องจากมีจํานวนทีมมาก อาจไมสามารถใหนักเรียนนําเสนอได)
6.5 การมีภาพประกอบที่เหมาะสม
7. การสราง Webpage ประเภท Text Editor
7.๑ ความถูกตองสมบูรณของ Code และเนือ้ หา
7.๑.๑ เนื้อหา ความตอเนื่อง ชิ้นงานที่สรางขึ้นสามารถสื่อความหมายตรงตามหัวขอที่กําหนด
7.๑.2 Code ถูกตองสมบูรณตามหลักการ
7.๑.3 เนือ้ หาครบสมบูรณถกู ตองตามที่โจทยกําหนด
7.๑.4 มีจํานวนหนาตามเกณฑที่กําหนด
7.๑.5 สรางชิ้นงานเสร็จตามเวลาที่กําหนด
7.๒ ความคิดสรางสรรค
7.๒.๑ ผลงานมีความแปลกใหม นาสนใจ มีลักษณะโดดเดน ไมซ้ําแบบผูอื่น
7.3 ความสวยงาม
7.3.๑ การจัดวาง Codes
7.3.๒ ความสวยงามของหนาเว็บ
7.3.๓ การเลือกใชสี Background/Font/Column
7.4 FTP ขึ้น Server ตาม Host ที่จัดไวใหอยางถูกตอง
7.๕ การจัดวาง Layout อยางเหมาะสม (Font /Table)
7.๕.๑ กําหนดจัดวาง Layout ไดสมบูรณ สวยงาม
7.๕.๒ มีความเปนมาตรฐานของรูปแบบการนําเสนอขอมูล
7.๕.๓ ขนาดของตัวอักษร/เสนขอบ/รูป
7.๖ การเชื่อมโยง Link ตางๆ ไดอยางถูกตอง
7.๖.๑ การเชื่อมโยง Link ภายในเว็บเดียวกัน
7.๖.๒ การเชื่อมโยง Link นอกเว็บไซต
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7.๖.๓ การเชื่อมโยง Link E-mail
7.๖.๔ การเชื่อมโยง Link ดาวนโหลดไฟล
7.๗ การสรางฟอรมไดอยางถูกตอง
7.๗.๑ เลือกองคประกอบไดถูกตอง
7.๗.๒ เลือกฟอรมไดเหมาะสมกับการใชงาน
7.8 การแทรกภาพเคลือ่ นไหวหรือรูปภาพตามที่กําหนดไดถกู ตอง
7.๘.๑ ภาพเหมาะสมกับเนื้อหา
7.๘.๒ สามารถประยุกตใชภาพและวีดีโอไดเหมาะสม
๘. การสราง Webpage ประเภท Web Editor
8.1 ความสมบูรณเชิงโครงสรางของ Wep page
8.2 ความคิดสรางสรรค
๘.๒.๑ ชิ้นงานที่สรางขึ้นสามารถสื่อความหมายตรงตามหัวขอที่กําหนด
๘.๒.๒ มีการนําเสนอแนวความคิดทีแ่ ปลกใหม นาสนใจ มีลักษณะโดดเดน ไมซ้ําแบบผูอื่น
- ใชโปรแกรมทีห่ ลากหลายในการพัฒนาและเหมาะสมกับงาน
- มีการใชสอื่ มัลติมิเดีย เชน วีดิโอ เสียง หรือสื่ออื่นๆประกอบ
8.2.3 ในระดับชั้นมัธยมปที่ 4-6 สามารถแสดงผลบนหนาจอ Mobile Device ไดอยางเหมาะสม
8.3 ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา
๘.3.๑ เลือกใชโปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งไดสําเร็จ
๘.3.๒ ชิ้นงานที่สรางขึ้นมีความสอดคลองกับหัวขอที่กําหนด
๘.3.๓ สรางชิ้นงานเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด
๘.3.๔ เนื้อหามีจํานวนเหมาะสม ใสเนื้อหาไดสมบูรณถูกตองตามที่โจทยกําหนด
๘.3.๕ ความครบถวนของเนื้อหาและการแสดงผลถูกตอง มีจํานวนหนาตามเกณฑ
๘.4 FTP ขึ้น Server ตาม Host ที่จัดไวใหอยางถูกตอง
๘.5 ความสวยงาม
๘.5.๑ มีการจัดตกแตงชิ้นงานที่นาสนใจ
๘.5.๒ ชิ้นงานมีความประณีต
๘.6 สามารถเชือ่ มโยงลิงคตางๆ ไดอยางถูกตอง
๘.6.๑ มีการลิงคสวนประกอบภายในไดอยางถูกตอง
๘.6.๒ มีการลิงค Web Gallery ไดอยางสมบูรณ
๘.6.๓ มีการลิงคภายนอกไดถูกตอง
๘.7 แทรกภาพเคลือ่ นไหวหรือรูปภาพเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา
๘.7.๑ ภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพที่แทรกมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่นําเสนอ
๘.7.๒ ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพที่แทรก มีความคมชัด สื่อความหมายตรงตามหัวขอที่กําหนด
๘.8 มีระบบ Web Gallery
๘.8.๑ มีการสรางระบบ Web Gallery ที่ถูกตองและเหมาะสม
๘.8.๒ ระบบ Web Gallery ที่สรางขึ้นสามารถใชงานไดจริง
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9. การแขงขันการสราง Web Application
9.1 ความถูกตองสมบูรณของ Web Appications ตามโจทยที่กําหนด
9.1.1 เขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรทเี่ ลือกใชและเปนไปตามโจทยที่กําหนด
9.1.2 โปรแกรมที่เขียนเปนไปตามแนวทางเดียวกับการออกแบบโปรแกรม
9.1.3 เมื่อมีการทดสอบระบบโดยมีการปอนขอมูลที่ถกู ตองตามแบบและขอมูลทีผ่ ิดพลาด
ระบบสามารถทํางานไดอยางสมบูรณ
9.1.4 มีการเชื่อมตอกับฐานขอมูลและการนําฐานขอมูลมาใชในระบบ
9.2 การออกแบบโครงสรางฐานขอมูลอยางเหมาะสม
9.2.1 มีการออกแบบ ER-Diagram อยางเหมาะสม
9.2.2 การออกแบบโครงสรางของขอมูล แตละ Table ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
9.2.3 มีการกําหนด ความสัมพันธระหวาง Entity ไดอยาถูกตอง
9.3 การออกแบบ User Inter face อยางเหมาะสม
9.3.1 รูปแบบการนําเสนอขอมูลมีความเปนมาตรฐาน
9.3.2 ขนาดตัวอักษร / เสนขอบ / รูป มีความเหมาะสม
9.3.3 มีการเชื่อมโยงลิงคไดอยางถูกตอง
9.3.4 งายและสะดวกตอการใชงาน (User friendly)
9.4 สามารถ FTP ขึ้น server ตาม Host ที่กําหนดใหไดอยางถูกตอง
๑0. การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร
10.1 ความถูกตองสมบูรณของระบบตามที่โจทยกําหนด
๑0.๑.๑ เลือ กภาษาคอมพิ ว เตอร แ ละโปรแกรมแปล (Compiler) ที่ เ หมาะสมและสามารถติ ด ตั้ง
โปรแกรมไดสําเร็จ
๑0.๑.๒ เขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรที่เลือกใช และเปนไปตามที่โจทยกําหนด
๑0.๑.๓ โปรแกรมที่เขียนเปนไปตามแนวทางเดียวกับการออกแบบโปรแกรม
๑0.๑.๔ เมื่อ มี การทดสอบระบบโดยการปอ นขอ มู ลที่ถูกตองตามแบบและข อมู ล ที่ผิด พลาด ระบบ
สามารถทํางานไดอยางสมบูรณ
๑0.๑.๕ มีการจัดวาง Code อยางเหมาะสม อานงาย มีการเขียนอธิบาย Code อยางยอ
๑0.๑.๖ มีการออกแบบ User interface ใหใชงานไดงาย เหมาะสม
๑0.๒ การออกแบบอยางมีระบบ
๑0.๒.๑ แสดงการวิ เคราะหปญหาและวิ ธีการแก ปญหาในการลักษณะแผนผัง และ/หรื อ คํ าอธิบ าย
อยางยอ
- ความสมบูรณของ Flowchart หรือ Pseudo code
- การใชสญ
ั ลักษณ Flowchart หรือ Pseudo code ไดถูกตอง
- Flowchart หรือ Pseudo code สามารถใชแกปญ
 หาตามที่โจทยกําหนดได
๑๑.๒.๒ อธิบายแนวทางการวิเคราะหปญหาและวิธีการแกปญหาไดอยางถูกตองชัดเจน เขาใจงาย
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๑0.๓ วิธกี ารที่นํามาใชในการแกปญหา
๑๑.๓.๑ นํ า เสนอเทคนิ ค ที่ ส ามารถนํ า มาใช ใ นการแก ป ญ หาการทํ า งานของโปรแกรมได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
๑๑.๓.๒ เลือกใชโครงสรางขอมูล คําสั่ง ฟงกชั่น ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับปญหาที่กําหนดให
11. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร
11.1 ความถูกตองครบถวนของเอกสารและสือ่ นําเสนอ
11.1.1 ความถู กตองครบถว นของเอกสารตามรู ป แบบที่ กํา หนด (จั ด ทํา รายงานที่ ค รบถวน ถู กตอง
สมบูรณ มีรูปแบบและเนื้อหาสาระตรงกับที่กําหนด)
11.1.2 ความถู กต องครบถ ว นของการนํ าเสนอ (จั ด เตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ จํา เป นต อ การนํา เสนอ
โครงงานไดครบถวน พรอมใชงาน)
11.1.3 ความถูกตองของสื่อนําเสนอ (จัด ทําบอรดสําหรับนําเสนอโครงงานตามรูปแบบและขนาด ที่
กําหนด)
11.2 ประโยชนและและความสําคัญ
11.2.1 ดานวิชาการ
11.2.1.1 จากการศึกษาคนควาเอกสารเพิ่มเติม
11.2.1.2 จากผลงานของโครงงานที่พัฒนาขึ้น
11.2.1.3 จากการประยุกตใช (บูรณาการ) องคความรู
11.2.2 ดานการนําไปใช
11.2.2.1 เปนประโยชนตอผูศึกษา/นักเรียน โรงเรียน และการศึกษา
11.2.2.2 มีคุณคาในการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจริง
11.๓ ความคิดสรางสรรค
11.๓.1 โครงงานที่นําเสนอ มีความเปนรูปธรรม สามารถนํามาประยุกตใชไดจริง
11.๓.2 โครงงานที่นําเสนอ มีความคิดที่แปลกใหม นาสนใจ สรางสรรค และมีความหลากหลาย
11.๓.3 ผลผลิตที่แปลกใหม มีคุณคาตอผูพัฒนา สังคม และวัฒนธรรม
11.๓.4 ระดับความคิดสรางสรรค (ระดับตน/กลาง/สูง)
11.๔ กระบวนการและขั้นตอนการทําโครงงานฯ
11.๔.1 คัดเลือกหัวขอที่นาสนใจ
11.๔.2 มีกระบวนการศึกษาคนควาขอมูล
11.๔.3 มีการจัดทําขอเสนอโครงงาน
11.๔.4 มีกระบวนการพัฒนาโครงงาน
11.๔.5 จัดทํารายงานนําเสนอและเผยแพรไดสมบูรณ
11.5 การนําเสนอโครงงาน
11.5.1 นําเสนอไดตรงประเด็น ไดเนื้อหาสาระครบถวน
11.5.2 ลีลาการนําเสนอนาสนใจ เขาใจงาย
11.5.3 นําเสนอภายในเวลาที่กําหนด
11.5.4 ความถูกตองและชัดเจนในการตอบขอซักถาม
11.6 การสงเอกสารโครงงานตรงเวลา
11.6.1 จัดสงรายที่เสร็จสมบูรณ จํานวน 5 เลม ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันลวงหนา ตามที่กําหนด
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12. การตัดตอภาพยนตร
12.1 ความสมบูรณของภาพยนตร
12.1.1 เลือกใชโปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งโปรแกรมไดสําเร็จ
12.1.2 ภาพยนตรที่สรางขึ้นมีความสอดคลองกับบทภาพยนตร (Story Board)
12.1.3 ภาพยนตรที่สรางขึ้น มีองคประกอบครบถวน ดังนี้
12.1.3.1 ชื่อเรื่อง (Title)
12.1.3.2 ภาพ เสียง ขอความกราฟก
12.1.3.3 ขอมูลรายละเอียดของผูจัดทําและผูใหการสนับสนุน (End Credit)
12.1.3.4 สรางชิ้นงานเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด
๑๒.๑.๔ ภาพยนตรที่ตัดตอเสร็จสมบูรณแลว มีความยาวตามเกณฑที่กําหนด
12.2 เทคนิคของการตัดตอภาพยนตร
12.2.1 มีการใช Visual Effect ในการนําเสนอ
12.2.2 การเลือกใช Visual Effect สอดคลองกับเนื้อหา
12.2.3 มีจังหวะในการใช Visual Effect ไดเหมาะสม
12.2.4 สามารถนําไฟลวีดีโอ มาตัดตอและเกิดความตอเนื่องไดอยางเหมาะสม
12.2.5 เสียงประกอบกับเนื้อหา มีจังหวะในการนําเสนอไดเหมาะสม
12.2.6 บทประกอบเหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหา การออกเสียง อักขระชัดเจน
12.3 บทภาพยนตร (Story Board)
12.3.1 มีการจัดทําและออกแบบบทภาพยนตร (Story Board)ตามหัวขอที่กําหนดให
12.3.2 มีการเขียน Story Board
12.4 ความคิดสรางสรรค
12.4.1 ภาพยนตรที่สรางขึ้นสามารถสื่อความหมายตรงตามหัวขอที่กําหนด
12.4.2 ภาพยนตร ที่ส ร า งขึ้ นมีก ารนํ า เสนอความคิ ดที่ แปลกใหม น า สนใจ สรา งสรรค และมี ค วาม
หลากหลาย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* เปนเพียงตัวอยางเกณฑการใหคะแนนยอยในแตละกิจกรรม ซึ่งคณะกรรมการจัดทําเกณฑการประกวดและแขงขันฯ ไดพิจารณาและเรียบเรียง
จากการประกวดและแขงขันฯ ในครั้งที่ผาน ๆ มา เทานั้น จึงขอใหเปน เอกสิทธิ์และดุลยพินิจของคณะกรรมการผูจัดการประกวดและแขงขั นฯ และ
คณะกรรมการตัดสิน ที่จะใชตัวอยางเกณฑการใหคะแนนยอยนี้หรือไมก็ได หรืออาจจะคิดขึ้นมาใหมก็สามารถทําได ทั้งนี้จะตองใหมี ความสอดคลองตาม
เกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559
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ตัวอยางรายชื่อโปรแกรมที่พบในการจัดประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (รายกิจกรรม)
1. การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกy
- บังคับโปรแกรม Paint เทานั้น
2. การสรางการตูนแอนิเมชั่น 2D
- Adobe Audition
- Adobe Flash CS3-6
- Adobe Premiere Pro
- Audacity
- Cool Edit Pro.
- Format Factory
- Gold Wave
- QuickTime
- MD Sound
- Namo Free Motion
- Photoshop
- RPG
- Sound Page
- Swishmax
- Ulead Video
- WavePad Sound Editor
3. การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
- 3D Max / 3D Max Studio
- Blender
- Google SketchUp / SketchUp Pro
- Pro Desktop

4. การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
- Adobe AI
- Adobe CS 5,6
- Adobe Flash / Flash CS
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- Adobe After Effect CS3
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop CS2-3
- Crazy Talk Animation
- Flash CS 3-6
- Free RIP
- GSP
- Macromedia Flash8
- MP Converter
- Nero Wave Editor
- Portable
- Soundboot
- Sound Recorder
- Toon Boom
- Vegas Pro 11
-Wondershare
- Autodesk 3D Max 2009
- Cinema 4D
- MAYA
- Sweethome 3D

- Adobe Captivate
- Adobe Photoshop
- Authorware
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- Adobe illustrator
- Construct
- Jumla
- Microsoft Excel
- Photot Scape
- Paint
- RPG VX
- Sketchup Pro
- Swish / Swish max

- Game Maker
- Kodu Game Lab
- Macromedia Flash8
- Microsoft PowerPoint
- Pux Paint
- RPG Maker XP
- Scratch
- Stencyl

5. การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
- Aleo Flash Banner Maker
- Adobe Photoshop
- Desktop Author
- Flip Banner
- Flip Book Player
- Kvisoft flipbook maker pro
- Microsoft Word
- Photoshop CS3
- SDW

- Adobe Illustrator
- Captivate
- Flash
- Flip Album / Flip Album Pro
- Fomat Factory
- Microsoft PowerPoint
- Photoscape
- Picture Collage Maker Pro
- Sound Forge

6. การใชโปรแกรมนําเสนอ
- Adobe Photoshop
- Microsoft PowerPoint
- ProShowGold

- Flash
- Photoscape
- Ulead

7. การสราง Webpage ประเภท CMS
- โปรแกรมเซิรฟเวอรจําลองที่ใช Appserv 2.5.10
และ XAMPP (คณะกรรมการจัดเตรียมให)
- Adobe Macromedia Flash
- Adobe SWFS text
- Adobe Dreamweaver
- Adobe Photoshop
- Aleo Flash Intro Banner Maker
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- Edit Plus
- Flash intro Banner
- Format Factory
- Joomla
- MaxSite
- Microsoft Word
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- Atomymaxsite
- Banner wizard
- Druple

- Photoscape
- Php Nuke
- SothinkGlanda

8. การสราง Webpage ประเภท Web Editor
- Adobe Flash / Flash Player / Flash Effect
Maker
- Adobe Photoshop CS3
- FileZilla
- Swishmax
- Master collection CS 6
- Namo
- Picture College Maker Pro.

- Adobe Dreamweaver CS3 CS5 CS8
- Webpage Maker
- Corel VideoStudio Pro
- Intro Banner
- Magic Video Converter
- Microsoft FrontPage
- Namo Web Editor
- Photo to Movie

9. การสราง Webpage ประเภท Text Editor
- บังคับโปรแกรม Notepad เทานั้น
10. การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร
- C Free
- Dev C++
- PHP
- Terbo C++
- Visual C++ 2010 Express

- Code Blocks
- Dev Tools
- Vicual Basic
- Visual C#
- Visual Studio Express

11. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟทแวร
12. การตัดตอภาพยนตร
- Adobe Audition
- Adobe Photoshop
- After Effects
- Corel VideoStudio Pro x5
- Format Factory
- Power Director
- Sound Recorder
- Ulead / Ulead Video Studio
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- Adobe Flash / Macromedia Flash
- Adobe Premiere / Premiere Pro
- Converteter Pro
- CyberlinkPowerdirector 12
- Nero Wave
- Sony VegasPro
- Sound Forge
- Windows Movie Maker
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