
 

 

 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สรุปกิจกรรมการงานอาชีพ 

ชื่อกิจกรรม 
เขตพื้นที่ / ระดับชั้น 

ประเภท หมายเหตุ สพป. สพม. 
ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 

1. การแขง่ขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น 

 

    ทีม 3 คน 

 

2. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่      ทีม 3 คน  

3. การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  
 3.1 พานพุ่มสักการะ 

3.2 กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
3.3 บายศรีสู่ขวัญ  

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ไม่เกิน 6 คน 
ไม่เกิน 6 คน 

ไม่เกิน 6 คน 

 

4. การแข่งขันโครงงานอาชีพ      ทีม 3 คน  

5. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น      ทีม 3 คน  

6. การแข่งขันแปรรูปอาหาร      ทีม 3 คน  

7. การแข่งขันท้าน้้าพริก ผักสด เครื่องเคียง      ทีม 3 คน  

8. การแข่งขันท้าอาหารคาวจานเดียว
(ประเภทเส้น)-อาหารหวาน(ขนมไทย)      

 

    ทีม 3 คน 

 

9. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้      ทีม 3 คน  

รวม 
 9 9 9 9   

18 18   

รวม  9  กิจกรรม 36   รายการ  
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ตารางสรุปกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

 

 

กิจกรรม 
เขตพื้นที่ / ระดับชั้น จ านวน 

นักเรียน 
ต่อทีม 

เวลา 
ที่ใช ้

แข่งขัน 
สพป. สพม. 

ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 

1. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก      2 2 ชม.  
2. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)      2 5 ชม. 
3. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์      2 3 ชม. 
4. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์      2 5 ชม. 
5. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)      2 3 ชม. 
6. การใชโ้ปรแกรมน้าเสนอ (Presentation)       2 3 ชม. 
7. การสร้าง Webpage ประเภท CMS      2 3 ชม. 
8. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor       2 3 ชม. 
9. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor         2 3 ชม. 
10. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์      2 3 ชม. 
11. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์      3  

12. การตัดต่อภาพยนตร์        2 5 ชม. 
13. การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์        2   

รวม 
1 4 8 8 5   

13 13 
13 กิจกรรม 26 รายการแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 

 
 

 
ชื่อกิจกรรม 

ระดับชั้น  
 

จ านวนคน 

 
 

จ านวนครู สพป. สพม. 
ป.1-ป.6 ม.1-ม.3 

ขยายโอกาส 
ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 

(ทุกสังกัด) 

1. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัต ิ  
 

 
 

 
 

 
 

 
นักเรียน 3 คน   

 
  ครู 1-2 คน 

2. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคบัมือ     นักเรียน 3 คน   ครู 1-2 คน 

3. การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม 

 
 

   
นักเรียน 4  คน   ครู 1-2 คน 

4. การประกวดโครงงาน               
การออกแบบและเทคโนโลยี * 

 
              นักเรียน 3 คน   ครู 1-2 คน 

 
* การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในเกณฑ์การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 
** การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อก าหนด / คุณสมบัติผู้เข้าประกวด แข่งขันหุ่นยนต์ 

1. การประกวดหรือแข่งขันเป็นทีม แต่ละทีมประกอบด้วย นักเรียนไม่เกิน 3 คน (ยกเว้นการแข่งขัน
หุ่นยนต์แบบผสม นักเรียนไม่เกิน 4 คน) และครูผู้ควบคุมทีม 1-2 คน  

2. โรงเรยีนสามารถสมัครเข้าประกวดแข่งขันได้ทุกประเภทไม่เกินประเภทละ 1 ทีมในแต่ละกติกา 
3. วิธีการและขั้นตอนการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ให้เป็นไปตามกติกาที่ สพฐ. ก้าหนด 
4. ผู้เข้าประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด 
5. ห้ามมิให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน หากสมาชิกในทีมคนใด ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ ให้สมาชิกเท่าท่ี

เหลืออยู่แข่งขันได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

1.  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  
      1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
          1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6   1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3  
          1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6  
      2.  ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน  
           2.1 แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน  
           2.2 จ้านวนผู้เข้าแข่งขัน  

      1) ระดับชั้น ป. 4-6  จ้านวน 1 ทีม  
      2) ระดับชั้น ม. 1-3  จ้านวน 1 ทีม  
      3) ระดบัชั้น ม. 4-6  จ้านวน 1 ทีม  

       3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
            3.1 วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมาให้พร้อม  
            3.2 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน เจาะ ตัด ตกแต่งวัสดุที่จะน้ามาใช้ประดิษฐ์ก่อนการแข่งขัน  
            3.3 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นไม่จ้ากัดชนิด รูปแบบอิสระ  
            3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง  
            3.5 ส่งแผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การคิดต้นทุน–ก้าไร ราคาจ้าหน่าย ไว้ที่โต๊ะ  
                 แข่งขัน  
            3.6 ให้แสดงผลงานให้คณะกรรมการตรวจประเมินเฉพาะที่ประดิษฐ์ในเวลาแข่งขันเท่านั้น  
            3.7 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
      4.  เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
           4.1 การเตรียมงาน (20 คะแนน)  
                 1)  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์      10   คะแนน  
                 2)  การวางแผนการท้างานล่วงหน้า (10 คะแนน)  

           -แผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ   5    คะแนน  
           -การคิดต้นทุน – ก้าไร ราคาจ้าหน่าย    5    คะแนน  

          4.2 กระบวนการท้างาน (30 คะแนน)  
   1) การร่วมมือในการท้างาน       5    คะแนน  
   2) ปฏิบัติตามข้ันตอนที่วางแผนได้ถูกต้อง     5    คะแนน  
   3) ความประหยัดและคุ้มค่า      10   คะแนน  
   4) ความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน      5    คะแนน  
   5) การใช้และการเก็บอุปกรณ์       5    คะแนน  

          4.3 ผลงาน (50 คะแนน)  
   1) ความประณีต คงทน สวยงาม     15    คะแนน  
   2) ความคิดสร้างสรรค์       15    คะแนน  
   3) ประโยชน์การใช้งาน      15    คะแนน  
   4) ผลงานถูกต้องตามขั้นตอนในใบงาน      5     คะแนน 
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5.  เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ  80 – 100  ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ  70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ  60 – 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่้ากว่า ร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  

6.  คณะกรรมการการแข่งขัน 
6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจ้านวนตามความเหมาะสม 
6.2 กรรมการตัดสินจ้านวน  3 – 5 คน  
(ในกรณีจ้าเป็นอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม) 
คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 
-  บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย  
ข้อควรค านึง   
 -  กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
 -  กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
 -  กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1-3 
สถานทีใ่นการแข่งขัน  ลานกิจกรรม/อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

7.  การเข้าแข่งขันระดับชาติ    ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด จ้านวน 3 ทีม จากการแข่งขันระดับภาค  
     เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
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2. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6  1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1  แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน   
2.2  จ้านวนผู้เข้าแข่งขัน 

1) นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6  จ้านวน 1 ทีม 
2) นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3  จ้านวน 1 ทีม 
3) นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6  จ้านวน 1 ทีม 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ให้เตรียมไม้ไผ่ส้าเร็จส้าหรับการจักสานมาก่อนได้ อนุญาตให้ย้อมสีมาได้ 
3.2 ให้สานไม้ไผ่เป็นของใช้  โดยต้องท้าในเวลาแข่งขัน  
3.3 วัสดุที่ใช้ตกแต่งต้องน้ามาประดิษฐ์ในเวลาแข่งขัน 
3.4 ขนาดของผลงานเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย 
3.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง   
3.6 ส่งแผ่นพับขนาด A4  แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การคิดราคาทุน  ราคาจ้าหน่ายไว้ที่โต๊ะแข่งขัน 
3.7 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน   
4.1  การเตรียมและใช้วัสดุ อุปกรณ์เหมาะสม 10 คะแนน 
4.2  รูปทรง  สัดส่วน 10 คะแนน 
4.3  ความคิดสร้างสรรค์ 20   คะแนน 
4.4  ความประณีต  เรียบร้อย  สวยงาม 20   คะแนน 
4.5  ความคงทน แข็งแรงและความสมบูรณ์ของผลงาน 10   คะแนน 
4.6  มีประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่า 15   คะแนน 
4.7  การรักษาความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน 5   คะแนน 

          4.8  การคิดต้นทุน – ก้าไร ราคาจ้าหน่าย   5 คะแนน 
          4.9  มีแผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ  5 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ  80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ  70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ  60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่้ากว่า ร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  

6. คณะกรรมการการแข่งขัน 
6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจ้านวนตามความเหมาะสม 
6.2 กรรมการตัดสิน 3 – 5 คน 
คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 
-  บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
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-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย  
ข้อควรค านึง   
-  กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
-  กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
 -  กรรมการตัดสินควรมาจาก ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
 -  กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1-3 
สถานทีใ่นการแข่งขัน  ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ    ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด จ้านวน 3 ทีม จากการแข่งขันระดับภาค  
     เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
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3. การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 แข่งขนัประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ  
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3     แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6     แข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.1 แข่งขันเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 6 คน และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละไม่เกิน 2 คน 
2.2 จ้านวนผู้เข้าแข่งขัน 

1) นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6  จ้านวน 1 ทีม   
2) นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3   จ้านวน 1 ทีม   
3) นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6   จ้านวน 1 ทีม  

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน   

3.1 พานพุ่มสักการะ(ป.4-6) 
1) ประดิษฐ์พุ่มสักการะทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพานไม่น้อยกว่า  
     16  เซนติเมตร  จ้านวน 1 พาน ภายในเวลา 3 ชั่วโมง 
2) จัดเตรียมวัสดุโครงสร้างจะใช้โฟมหรือวัสดุอ่ืนก็ได้ ขนาดกว้างกว่าขอบพานได้ตามความ  
     เหมาะสมของรูปทรง ต้องเขียนลวดลายในเวลาแข่งขัน  
3) ให้ตกแต่งด้วยดอกไม้สด  ใบไม้สดหลากหลายชนิด ห้ามใช้วัสดุสังเคราะห์ที่ไม่ใช่ของสด 
4) มีส่วนตกแต่งของงานร้อยมาลัยไม่น้อยกว่า 3 ชนิด และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
5) มีส่วนตกแต่งของงานใบตอง เย็บแบบ ไม่อนุญาตให้ใช้กาวติดแบบ ต้องใช้เข็มและด้ายเย็บ   
6) อนุญาตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิดมาก่อนได้ เช่น ตัดก้าน แต่งกลีบ ฉีก ดึง เสียบเข็มหมุด 
    และจัดเรียงอุปกรณ์และวัสดุส่วนประกอบให้คณะกรรมการตรวจก่อนการแข่งขัน 15 นาท ี
7) จัดท้าแผ่นพับเผยแพร่ และจัดส่งให้คณะกรรมการ ในวันแข่งขัน ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย 
     แนวความคิด ความเป็นมา วัสดุอุปกรณ์ วิธีการท้า ขั้นตอนการท้า ราคาทุนและราคาจ้าหน่าย  
8) การจัดส่งผลงานส้าเร็จเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน 
     8.1 จัดวางผลงานส้าเร็จบนโต๊ะแข่งขัน พร้อมกับป้ายชื่อโรงเรียน แผ่นพับ 
     8.2 ห้ามน้าสิ่งประดิษฐ์อื่นใดนอกเหนือจากเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้มาตกแต่งหรือประกอบผลงาน     

 เพ่ิมเติม  กรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานของนักเรียนที่จัดท้าในช่วงเวลาที่ด้าเนินการ 
 แข่งขันเท่านั้น 

     8.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
9) เกณฑ์การให้คะแนนพานพุ่มสักการะ   100  คะแนน 
     9.1 การเตรียมอุปกรณ์ตรงตามหลักเกณฑ์ก้าหนด (20 คะแนน)    
     -อุปกรณ์      10 คะแนน 
 -ดอกไม้สด      10 คะแนน 
     9.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (30 คะแนน)      
 -รูปทรง ขนาดเหมาะสมกับงาน    10 คะแนน 
 -การประดับตกแต่ง     10 คะแนน 

                           -แผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ 
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                            การคิดต้นทุน-ค่าแรง–ก้าไร ราคาจ้าหน่าย     10     คะแนน 
     9.3 ความส้าเร็จของผลงาน ความประณีตและสวยงาม (50คะแนน)    
 -ดอกไม้ประดับพุ่ม     10 คะแนน 
 -งานมาลัย      10 คะแนน 
 -งานใบตองหรือใบไม้     10 คะแนน 
 -งานเย็บแบบ      10 คะแนน 
 -งานอ่ืนๆ       10 คะแนน 

 
3.2 กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ(ม.1-3) 

1) ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมกรวยครอบกระทง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพาน 
 ไม่น้อยกว่า 18  เซนติเมตร  ธูปเทียนแพขนาดเบอร์ 1  จัดท้าจ้านวน 1 ชุด ภายในเวลา 3 
ชั่วโมง 

2) จดัเตรียมวัสดุโครงสร้างโดยจะใช้โฟมหรือวัสดุอ่ืนใดก็ได้   
3) ให้ตกแต่งด้วยดอกไม้สด  ใบไม้สดหลากหลายชนิด ห้ามใช้วัสดุสังเคราะห์ที่ไม่ใช่ของสด 
4) มีส่วนตกแต่งของงานร้อยมาลัย งานร้อยตาข่าย  และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
5) มีส่วนตกแต่งของงานใบตอง ไม่อนุญาตให้ใช้กาวติดงานทุกชนิด ต้องใช้เข็มและด้ายเย็บ   
6) อนุญาตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิดมาก่อนได้ เช่น ตัดก้าน แต่งกลีบ ฉีก ดึง เสียบเข็มหมุด 
    และจัดเรียงอุปกรณ์และวัสดุส่วนประกอบให้คณะกรรมการตรวจก่อนการแข่งขัน 15 นาท ี
7) จัดท้าแผ่นพับเผยแพร่ และจัดส่งให้คณะกรรมการ ในวันแข่งขัน ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย 
     แนวความคิด ความเป็นมา วัสดุอุปกรณ์ วิธีการท้า ขั้นตอนการท้า ราคาทุนและราคาจ้าหน่าย  
8) การจัดส่งผลงานส้าเร็จเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน 
     8.1 จัดวางผลงานส้าเร็จบนโต๊ะแข่งขัน พร้อมกับป้ายชื่อโรงเรียน แผ่นพับ 
     8.2 ห้ามน้าสิ่งประดิษฐ์อื่นใดนอกเหนือจากเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้มาตกแต่งหรือประกอบผลงาน     

 เพ่ิมเติม  กรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานของนักเรียนที่จัดท้าในช่วงเวลาที่ด้าเนินการ 
 แข่งขันเท่านั้น 

     8.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
9) เกณฑ์การให้คะแนนกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ   100  คะแนน 
     9.1 การเตรียมอุปกรณ์ตรงตามหลักเกณฑ์ก้าหนด (20 คะแนน)    
     -อุปกรณ์      10 คะแนน 
 -ดอกไม้สด  ใบตอง     10 คะแนน 
     9.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (30 คะแนน)      
 -รูปทรง ขนาดเหมาะสมกับงาน    10 คะแนน 
 -การประดับตกแต่ง     10 คะแนน 

                           -แผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ 
                            การคิดต้นทุน-ค่าแรง–ก้าไร ราคาจ้าหน่าย     10     คะแนน 
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     9.3 ความส้าเร็จของผลงาน ความประณีตและสวยงาม (50คะแนน)   
  -กระทงดอกไม้      10 คะแนน 

 -กรวยครอบกระทงดอกไม้    10 คะแนน 
 -งานร้อยมาลัย      10 คะแนน 
 -งานร้อยตาข่าย      10 คะแนน 
 -งานอ่ืนๆ       10 คะแนน 

 
3.3 บายศรีสู่ขวัญ (ม.4-6) 

1) ประดิษฐ์ตกแต่งบายศรีสู่ขวัญ ขนาด 5 ชั้น จ้านวน 1 ชดุ   ภายในเวลา 3 ชั่วโมง 
2) ให้ตกแต่งด้วยดอกไม้ใบไม้สด มีลวดลายตามความเหมาะสม 
3) มีส่วนตกแต่งประกอบด้วยงานร้อยมาลัย งานใบตอง และงานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
4) วัสดุ โครงสร้าง รูปแบบ ใช้วัสดุธรรมชาติ สามารถเตรียมมาก่อนได้ แต่ห้ามตกแต่งและห่อหุ้ม 
5) ให้ท้าความสะอาด ฉีก ตัดใบตอง ตามแบบมาก่อนได้ 
6) อนุญาตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิดมาก่อนได้ เช่น ตัดก้าน แต่งกลีบ ฉีก ดึง เสียบเข็มหมุด 
     และจัดเรียงอุปกรณ์และวัสดุส่วนประกอบให้คณะกรรมการตรวจก่อนการแข่งขัน 15 นาท ี
7) ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นส่วนประกอบการตกแต่ง แต่ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุสังเคราะห์ เช่น     หมวก

พลาสติก ดอกรักพลาสติก ดอกพุดพลาสติก หรืออ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ของสด 
8) จัดท้าแผ่นพับเผยแพร่ และจัดส่งให้คณะกรรมการ ในวันแข่งขัน ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย 
     แนวความคิด ความเป็นมา วัสดุอุปกรณ์ วิธีการท้า ขั้นตอนการท้า ราคาทุนและราคาจ้าหน่าย  
9) การจัดส่งผลงานส้าเร็จเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน 
    9.1 จัดวางผลงานส้าเร็จบนโต๊ะแข่งขัน พร้อมกับป้ายชื่อโรงเรียน แผ่นพับ 
    9.2 ห้ามน้าสิ่งประดิษฐ์อื่นใดนอกเหนือจากเกณฑ์ก้าหนดไว้มาตกแต่งหรือประกอบผลงาน     

 เพ่ิมเติม  กรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานของนักเรียนที่จัดท้าในช่วงเวลาที่ด้าเนินการ 
 แข่งขันเท่านั้น 

     9.3 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
10) เกณฑ์การให้คะแนนบายศรีสู่ขวัญ   100  คะแนน 
     10.1 การเตรียมอุปกรณ์ตรงตามหลักเกณฑ์ก้าหนด (20 คะแนน)    
     -อุปกรณ์      10 คะแนน 
 -ดอกไม้สด  ใบตอง     10 คะแนน 
     10.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (30 คะแนน)      
 -รูปทรง ขนาดเหมาะสมกับงาน    10 คะแนน 
 -การประดับตกแต่ง     10 คะแนน 

                           -แผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ 
                            การคิดต้นทุน-ค่าแรง–ก้าไร ราคาจ้าหน่าย     10     คะแนน 

     10.3 ความส้าเร็จของผลงาน ความประณีตและสวยงาม (50คะแนน)   
  -งานใบตอง      20 คะแนน 

 -ความเรียบร้อย กลมกลืนและสวยงามของผลงาน  10 คะแนน 
 -งานร้อยมาลัย      10 คะแนน 
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 -งานอ่ืนๆ       10 คะแนน 
4. เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร   

5. คณะกรรมการการแข่งขัน 
5.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจ้านวนตามความเหมาะสม 
5.2 กรรมการตัดสินกิจกรรมละ 3 – 5 คน 
คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย 
ข้อควรค านึง   
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย 
- กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1-3 
สถานที่ในการแข่งขัน  ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

6. การเข้าแข่งขันระดับชาติ   ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด จ้านวน 3 ทีม จากการแข่งขันระดับภาค  
     เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
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4. การแข่งขันโครงงานอาชีพ 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.1 แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน 
2.2 จ้านวนผู้เข้าแข่งขัน 

1)  นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6  จ้านวน  1  ทีม   
2)  นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3  จ้านวน  1  ทีม 
3)  นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6  จ้านวน  1  ทีม 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1 เป็นผลงานโครงงานอาชีพที่ด้าเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาหรือปีการศึกษาปัจจุบันและมีรายงาน
โครงงานอาชีพ 5 บท 

3.2 ให้น้าเสนอโครงงานอาชีพ โดยการจัดแสดงนิทรรศการโครงงานและน้าเสนอปากเปล่าใน 
 เวลา 5 นาที    
3.3 มีการน้ามาจ้าหน่ายจริงในบริเวณนิทรรศการของตนเองในระดับภาค กรณีระดับชาติไม่ระบุสถานที่

จ้าหน่าย 
3.4 ส่งรายงานโครงงานอาชีพในข้อ 3.1 ให้คณะกรรมการในวันแข่งขัน จ้านวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลง

บนแผ่น ซีดี จ้านวน 1 แผ่น เพ่ือประกอบการพิจารณาเผยแพร่  
3.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
4.1  กระบวนการของโครงงานอาชีพ     20   คะแนน 
4.2  ความคิดสร้างสรรค์  20   คะแนน 
4.3  การเขียนรายงาน  10     คะแนน 
4.4  คุณค่าของชิ้นงานน่าสนใจ ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า  20     คะแนน 
4.5  ผลส้าเร็จของโครงงานน้าไปใช้ได้จริงสู่การประกอบอาชีพ    20   คะแนน 
4.6  การน้าเสนอโครงงานด้วยวาจา  10     คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร   

6. คณะกรรมการการแข่งขัน 

6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจ้านวนตามความเหมาะสม 
6.2 กรรมการตัดสิน 3 – 5 คน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด      
(ในกรณีจ้าเป็นอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม) 
คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
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- ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย  
ข้อควรค านึง   
 -  กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
 -  กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
 -  กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1-3 
สถานที่ในการแข่งขัน  ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ   ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด จ้านวน 3 ทีม จากการแข่งขันระดับภาค  
     เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
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5. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6  1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1 แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน  
2.2 จ้านวนผู้เข้าแข่งขัน 

1) นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6   จ้านวน  1  ทีม   
2) นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3   จ้านวน  1  ทีม 
3) นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6   จ้านวน  1  ทีม 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ  1  คน   
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง  ได้แก่ 

1) อุปกรณ์การเขียนแบบ  1  ชุด 
2) พันธุ์ไม้วัสดุประกอบ 
3) ภาชนะท่ีใช้จัด 
4) ภาชนะฉีดน้้า 

3.3 ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนแบบการจัดสวนให้เสร็จก่อนลงมือจัด  โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษ
เขียนแบบไว้ให้ทุกทีม 

3.4 ลักษณะของภาชนะท่ีใช้เป็นจานรองกระถางหรือถาดทรงกลมชนิดเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได้ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 11 – 15 นิ้ว 

3.5 พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ 
1) เป็นพันธุ์ไม้ที่ใช้จัดสวนถาดแบบชื้นไม่ต่้ากว่า 3 ชนิด 
2) วัสดุประกอบ  เช่น  หิน  กรวด  ไม้  หรืออ่ืน ๆ ให้ค้านึงถึงความหลากหลายไม่จ้ากัดความคิด

สร้างสรรค์ และเน้นวัสดุธรรมชาติ 
3) วัสดุปลูก  มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ 

3.6 ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง  (รวมเวลาที่ใช้เขียนแบบ) 
3.7 อุปกรณ์ที่จัดให้   ได้แก่  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ทีมละ  1  ชุด  กระดาษเขียนแบบการจัดสวน 
3.8  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
4.1 การเตรียมงาน  (20  คะแนน) 

1)  การเขียนแบบ 10 คะแนน 
2)  การเลือกใช้พันธุ์ไม้  วัสดุ 10  คะแนน 

4.2 กระบวนการท้างาน  (30  คะแนน) 
1)  ขั้นตอนและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 10  คะแนน 
2)  ความสะอาดเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน 10   คะแนน 
3)  ท้างานทันตามก้าหนดเวลา 10   คะแนน 

4.3 ผลงาน  (50  คะแนน) 
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1)  ความประณีต   10   คะแนน 
2)  ความสมดุล 10   คะแนน 
3)  ความกลมกลืนและสวยงาม 15   คะแนน 
4)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 15   คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  

6. คณะกรรมการการแข่งขัน 

6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจ้านวนตามความเหมาะสม 
6.2 กรรมการตัดสิน 3– 5 คน  
คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- บุคลากรในสังกัดอ่ืนๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย  
ข้อควรค านึง   
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย 
- กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1-3 
สถานที่ในการแข่งขัน  ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อ่ืนตามความเหมาะสม 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ   ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด จ้านวน 3 ทีม จากการแข่งขันระดับภาค  
     เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
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6.  การแข่งขันแปรรูปอาหาร  
      1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
          1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6   1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3  
          1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6  
      2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
          2.1 แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน  
          2.2 จ้านวนผู้เข้าแข่งขัน  

   1) นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6  จ้านวน 1 ทีม  
   2) นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3  จ้านวน 1 ทีม  
   3) นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6   จ้านวน 1 ทีม  

     3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
         3.1 เป็นผลงานที่ด้าเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาหรือปีการศึกษาปัจจุบัน  
         3.2 การแปรรูปอาหารเป็นผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
         3.3 จัดนิทรรศการและน้าเสนอผลงาน 5 นาที ด้วยปากเปล่า มีแผ่นป้ายประกอบได้  
         3.4 ลักษณะผลิตภัณฑ์ท่ีน้าเสนอต้องอยู่ในภาชนะบรรจุ  
         3.5 เป็นผลงานที่ผลิตและน้ามาจ้าหน่ายในบริเวณจัดนิทรรศการของตนเองในระดับภาค  
         3.6 ให้โรงเรียนจัดท้าเอกสาร 5 ชุด พร้อมบันทึกลง CD จ้านวน 1 ชุด มอบให้กรรมการในวันแข่งขัน      

    น้าเสนอแนวคิด ความเป็นมาของการแปรรูปอาหาร การด้าเนินงาน น้าเข้าสู่กระบวนการเรียน  
    การสอน กระบวนการพัฒนาความสามารถของนักเรียน พร้อมวิธีท้า การมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ       
    ประโยชน์ที่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับ พร้อมภาพประกอบกิจกรรม เพ่ือพิจารณาเผยแพร่  

         3.7 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
      4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
          4.1 รสชาติเหมาะสมกับประเภทของอาหาร     20     คะแนน  
          4.2 ภาพรวมของลักษณะภายนอก เช่น ส ีกลิ่น ภาชนะบรรจุ   20     คะแนน  
          4.3 ภาพรวมของคุณภาพอาหาร เช่น คุณค่าทางโภชนาการ ความสะอาด  20     คะแนน  
          4.4 เนื้อสัมผัส (กรอบ / นุ่ม / เหนียว / แข็ง ฯลฯ)     20     คะแนน  
          4.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์       20     คะแนน  
      5. เกณฑ์การตัดสิน  
          ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
          ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
          ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
          ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  
      6. คณะกรรมการการแข่งขัน  
          6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจ้านวนตามความเหมาะสม  
          6.2 กรรมการตัดสิน 3 – 5 คน (ในกรณีจ้าเป็นส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจพิจารณาแต่งตั้ง 
               คณะกรรมการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม)  
         คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน  

- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
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- ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย  
 
ข้อควรค านึง   
 -  กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
 -  กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
 -  กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1-3 
สถานที่ในการแข่งขัน  ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ   ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด จ้านวน 3 ทีม จากการแข่งขันระดับภาค  
     เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
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7.  การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง  
      1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
           1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6   1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3  
           1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6   
      2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
           2.1 แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน  
           2.2 จ้านวนผู้เข้าแข่งขัน  

   1) นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6  จ้านวน 1 ทีม  
   2) นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 จ้านวน 1 ทีม  
   3) นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6  จ้านวน 1 ทีม  

       3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
           3.1 ส่งเอกสารให้กรรมการ1ชุด ในวันแข่งขัน ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย แนวความคิด ความเป็นมาของ 
               อาหาร พร้อมทั้งเครื่องปรุง วิธีการท้า เคล็ดลับความอร่อยประโยชน์ที่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
               ได้รับ อาจมีบทสัมภาษณ์สั้นๆ ของผู้เกี่ยวข้อง พร้อมภาพประกอบ เพ่ือพิจารณาเผยแพร่  
          3.2 นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท้าทุกอย่างมาเอง  
          3.3 ปฏิบัติในเวลาทุกขั้นตอน  
          3.4 ตกแต่งผลงานส้าหรับแสดง 1 ชุด  กรรมการ 1 ชุด  
          3.5 จัดท้าแผ่นพับสูตรอาหาร วิธีการท้า จัดท้าราคาทุน ค่าใช้จ่าย และราคาจ้าหน่าย  
          3.6 ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง  
          3.7 อุปกรณ์ที่จัดให้ ได้แก่ โต๊ะวางผลงานนักเรียน  
          3.8 ห้ามน้าสิ่งประดิษฐ์อื่นใดนอกเหนือจากเกณฑ์ก้าหนดไว้มาตกแต่งหรือประกอบผลงาน  
               เพ่ิมเติม กรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานของนักเรียนที่จัดท้าในช่วงเวลาที่ด้าเนินการ  
               แข่งขันเท่านั้น  
          3.9 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
      4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
         4.1 การออกแบบ รูปทรง ขนาด สัดส่วน และความสมดุล    10   คะแนน  
         4.2 ผลงานประณีต สวยงาม       10   คะแนน  
         4.3 รสชาติตามประเภทของน้้าพริก      20   คะแนน  
         4.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์       20   คะแนน  
         4.5 การเลือกใช้วัตถุดิบและการใช้วัสดุประหยัดคุ้มค่า    10   คะแนน  
         4.6 กระบวนการท้างาน        10   คะแนน  
         4.7 งานเสร็จทันเวลาที่ก้าหนด        5    คะแนน  
         4.8 ความสะอาดเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน       5   คะแนน  
         4.9 แผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ      5   คะแนน  
         4.10 การคิดต้นทุน – ก้าไร ราคาจ้าหน่าย       5   คะแนน  
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   5. เกณฑ์การตัดสิน  
         ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
         ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

ร้อยละ 60 – 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร   

6. คณะกรรมการการแข่งขัน 

6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจ้านวนตามความเหมาะสม 
6.2 กรรมการตัดสิน 3 – 5 คน (ในกรณีจ้าเป็น  อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติมได้ตามความ

เหมาะสม) 
คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย  
ข้อควรค านึง   
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
- กรรมการควรมีที่มาจาก ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1-3 
สถานทีใ่นการแข่งขัน  ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ   
    7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด จ้านวน 3 ทีม จากการแข่งขันระดับภาค  เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน

ระดับชาติ 
7.2 จัดท้าเอกสารจ้านวน  5  ชุด แยกเป็น 

- ส่งในช่วงเวลารายงานตัว  1 ชุด 
- แสดงไว้ที่โต๊ะแสดงผลงาน 1 ชุด 
-ส้าหรับกรรมการตัดสิน   3  ชุด  

7.3 ในการแข่งขันห้ามใช้เตาแก๊ส  ให้ใช้เตาไฟฟ้า (การแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่และระดับภูมิภาค อนุโลม
ให้ใช้เตาแก๊สได้) 
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8. การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)และอาหารหวาน(ขนมไทย)  
     1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   
        1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6    1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3  
        1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6  
     2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
        2.1 จ้านวนผู้เข้าแข่งขัน ทีม ๆ ละ 3 คน และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน  
        2.2 จ้านวนผู้เข้าแข่งขัน  

   1) นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 จ้านวน 1 ทีม  
   2) นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3  จ้านวน 1 ทีม  
   3) นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6  จ้านวน 1 ทีม  

     3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
         3.1 ส่งเอกสารให้กรรมการ 1 ชุด ในวันแข่งขนัซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย แนวความคิด ความเป็นมาของ   
               อาหาร พร้อมทั้งเครื่องปรุง วิธีการท้า เคล็ดลับความอร่อย ประโยชน์ที่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
               ได้รับ อาจมีบทสัมภาษณ์สั้นๆ ของผู้เกี่ยวข้อง พร้อมภาพประกอบ เพ่ือพิจารณาเผยแพร่  
         3.2 จัดท้าอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น) และอาหารหวาน(ขนมไทย) อย่างละ 1 ชนิด  
         3.3 นักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการท้าทุกอย่างมาเอง  
         3.4 สิ่งที่เตรียมมาล่วงหน้าได้ ได้แก่ ล้างผัก เนื้อสัตว์ทุกชนิด เฉพาะธัญพืชต้มมาก่อนได้  
         3.5 จดัส่วนประกอบอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการเสริมคุณค่าอาหารได้ตามความเหมาะสม  
         3.6 เตรียมผลงานส้าหรับแสดง 1 ชุด   กรรมการ 1 ชุด  
         3.7 จัดท้าแผ่นพับสูตรอาหาร วิธีการท้า จัดท้าราคาทุน ค่าใช้จ่าย และราคาจ้าหน่าย  
         3.8 ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง  
         3.9 ห้ามน้าสิ่งประดิษฐ์อื่นใดนอกเหนือจากเกณฑ์ก้าหนดไว้มาตกแต่งหรือประกอบผลงาน  
               เพ่ิมเติม กรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานของนักเรียนที่จัดท้าในช่วงเวลาที่ด้าเนินการ  
               แข่งขันเท่านั้น  
        3.10 อุปกรณ์ท่ีจัดให้ ได้แก่ โต๊ะปฏิบัติงาน  
        3.11 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
     4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
         4.1 การเตรียมอุปกรณ์       5    คะแนน  
         4.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      10   คะแนน 
         4.3 ลักษณะอาหารและการตกแต่งน่ารับประทาน    10   คะแนน 
         4.4 รสชาติตามประเภทของอาหารคาว     20   คะแนน 
         4.5 รสชาติตามประเภทของอาหารหวาน     20   คะแนน 
         4.6 ถูกหลักโภชนาการและอนามัย (หรือคุณค่าอาหาร)   10   คะแนน 
         4.7 ความเหมาะสมของภาชนะ      5     คะแนน 
         4.8 ความประหยัด       5     คะแนน 
         4.9 ความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน      5     คะแนน 
         4.10 แผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ    5     คะแนน 
        4.11 การคิดต้นทุน – ก้าไร ราคาจ้าหน่าย     5     คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร   

6. คณะกรรมการการแข่งขัน 
6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจ้านวนตามความเหมาะสม 
6.2 กรรมการตัดสิน 3– 5 คน  
คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย  
ข้อควรค านึง   
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย 
- กรรมการตัดควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1-3 
สถานทีใ่นการแข่งขัน  ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน            

ในระดับชาติ 
7.2 จัดท้าเอกสารจ้านวน  5  ชุด แยกเป็น 

- ส่งในช่วงเวลารายงานตัว  1 ชุด 
- แสดงไว้ที่โต๊ะแสดงผลงาน 1 ชุด 
-ส้าหรับกรรมการตัดสิน   3  ชุด  

7.3 ในการแข่งขันห้ามใช้เตาแก๊ส  ให้ใช้เตาไฟฟ้า (การแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่และระดับภูมิภาค อนุโลม
ให้ใช้เตาแก๊สได้) 
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9. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม ้
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3  
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1 แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน 
2.2 จ้านวนผู้เข้าแข่งขัน 

1) นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6  จ้านวน 1 ทีม 
2) นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3  จ้านวน 1 ทีม 
3) นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6  จ้านวน 1 ทีม 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ชื่อผลงาน“รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย” 

1) วัสดุที่ใช้ในงานแกะสลักผักผลไม้ ผู้เข้าแข่งขนัจัดเตรียมเอง 
2) ผักผลไม้ที่น้ามาแกะสลักสามารถน้าไปรับประทานหรือประกอบอาหารได้จริง 
    ในชีวิตประจ้าวัน  
3) ผู้เข้าแข่งขันสามารถล้างท้าความสะอาดผักผลไม้มาล่วงหน้าได้ก่อนการแข่งขัน 
4) ไม่อนุญาตให้เกลา คว้าน ร่างและขึ้นรูปลวดลายมาก่อนการแข่งขัน 
5) ใช้มีดแกะสลักหรืออุปกรณ์ในงานแกะสลักอ่ืน ๆ ได้ ยกเว้นเครื่องท่ีใช้แกะส้าเร็จรูป เช่น            

หั่นแล้วออกมาเป็นลวดลายต่าง ๆ โดยผู้เข้าแข่งขันไม่ได้แกะสลักด้วยตนเอง 
6) จัดเตรียมภาชนะ วัสดุในการตกแต่งชิ้นงานมาล่วงหน้าได้ (ไม่มีผลต่อคะแนน) 
7) จัดตกแต่งผลงานให้มีความเหมาะสมกับขนาดของภาชนะให้สวยงาม โดยก้าหนดขนาดภาชนะท่ี

ใช้ใส่ผลงาน ดังนี้   
- ระดับชั้น ป. 4-6  ใช้ภาชนะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร  
- ระดับชั้น ม. 1-3  ใช้ภาชนะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 
- ระดับชั้น ม. 4-6  ใช้ภาชนะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 

        8) ห้ามน้าสิ่งประดิษฐ์อื่นใดนอกเหนือจากเกณฑ์ก้าหนดไว้มาตกแต่งหรือประกอบผลงาน     
             เพ่ิมเติม  กรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานของนักเรียนที่จัดท้าในช่วงเวลาที่ด้าเนินการ 
             แข่งขันเท่านั้น 
3.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง   
3.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 
4.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 10 คะแนน 
4.2 กระบวนการปฏิบัติงาน 10   คะแนน 
4.3 การใช้วัสดุอย่างเหมาะสม 10   คะแนน 
4.4 ความคิดสร้างสรรค์ 25   คะแนน 
4.5 ความประณีต สวยงาม 35   คะแนน 
4.6  ผลงานเสร็จทันเวลา 10   คะแนน  

5. เกณฑ์การตัดสิน 
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ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69      ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร   

6. คณะกรรมการการแข่งขัน 
6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจ้านวนตามความเหมาะสม 
6.2 กรรมการตัดสิน 3 – 5 คน (ในกรณีจ้าเป็นส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม) 
คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย  
ข้อควรค านึง   
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย 
- กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1-3 
สถานที่ในการแข่งขัน  ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด จ้านวน 3 ทีม จากการแข่งขันระดับภาค  
     เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
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รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรติดต่อ 
1 นายน้าชัย  ใบตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1 089-857-2573 
2 นางพรศจี  บุตะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. 41 (ก้าแพงเพชร-พิจิตร) 087-574-5322 
3 นายธนัฐ  มาตชรา รอง ผอ. ร.ร.ปอพิทยาคมฯ สพม. 26 (มหาสารคาม) 089-422-6920 
4 นายฉลอง  ข้ามาก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 081-935-9102 
5 นายสุนทร  ธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 089-625-9292 
6 นายปรียารัตน์  ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ สพม. 30 ชัยภูมิ 089-721-0280 
7 นายสมหมาย  เทียนสมใจ รอง ผอ.สพป.  สพป.นครปฐม เขต 1 084-394-3016 
8 นางสมบูรณ์  ลิ้มสุวรรณ ครู ร.ร.ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (นครปฐม-สุพรรณบรุี) 086-971-1046 
9 นางอารีย์  พูลศรี ครู ร.ร.ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (นครปฐม-สุพรรณบรุี) 081-551-4682 
10 นางปุญณดา  ตุ้มต่างหู ครู ร.ร.ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (นครปฐม-สุพรรณบรุี) 086-613-6479 
11 นายยงยุทธ  ประทุมยศ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 1 089-750-5538 
12 นางจินตนา  แต่พงษ์โสรัถ ครู ร.ร บ้านโคกวัดใหม่ สพป.ภูเก็ต 084-991-3802 
13 นางเกษราภรณ์  สมมนุษย ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 081-289-6849 
14 นางสัมฤทธิ์  พวงยอด ศึกษานเิทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 084-366-4353 
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รายละเอียดเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

 

1. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
1.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
1.2 ประเภทและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน 

- แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน จ้านวน 1 ทีม 
1.3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

1.3.1 ใช้โปรแกรม Paint ในการแข่งขัน 
1.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี

ระบบปฏิบัติการไม่ต่้ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 512 Mb, CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz,    
VGA CARD ไม่น้อยกว่า 64 Mb และไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

1.3.3 นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อที่คณะกรรมการก้าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 
1.3.4 การวาดภาพ ให้สร้างเรื่องราวที่ต่อเนื่อง ใน 1 หน้าจอ มี 4 ช่อง 
1.3.5 ห้ามน้าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 

นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 
1.3.6 ใช้เวลาแข่งขัน 2 ชั่วโมง 
1.3.7 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

1.4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
1.4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา     30 คะแนน 
1.4.2 ความคิดสร้างสรรค์       30 คะแนน 
1.4.3 ความสวยงาม       20 คะแนน 
1.4.4 การจัดองค์ประกอบของภาพ      20 คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก้าหนด        

แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
1.5 เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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1.6 คณะกรรมการการแข่งขัน 
1.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ 

1.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความช้านาญ เชี่ยวชาญ    
เฉพาะด้าน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านศิลปะ ด้านกราฟิก ด้านการ์ตูน ฯลฯ  

1.6.1.2 กรรมการควบคุมการแข่งขัน ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์       
ช่างเทคนิค และกรรมการผู้ด้าเนินการแข่งขัน  

1.6.1.3 จ้านวนกรรมการ ข้อ 1.6.1.1 และ 1.6.1.2 ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
1.6.2 แนวทางการด้าเนินงานของกรรมการ  

1.6.2.1 ก้าหนดหัวข้อส้าหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme) 
1.6.2.2 ก้าหนดให้สร้างเรื่องราวที่ต่อเนื่อง ใน 1 หน้าจอ มี 4 ช่อง  
1.6.2.3 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกล้าดับ ณ จุดแข่งขัน 

1.6.3 ข้อควรค้านึง 
1.6.3.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
1.6.3.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอน ควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
1.6.3.3 กรรมการควรมาจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน     

อย่างหลากหลาย 
1.6.3.4 กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1 – 3 

1.7 การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
1.7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเป็นตัวแทน     

เข้าแข่งขันในระดับภาค 
1.7.2 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน    

ในระดับชาติ 
1.7.3 ในกรณีที่มีทีมในล้าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล้าดับที่ตามล้าดับข้อของการให้

คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า ถือเป็นผู้ชนะ    
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล้าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 

1.7.4 ให้คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน จัดท้าข้อมูลรายชื่อทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรก 
ที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ ประกอบด้วย ชื่อนักเรียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หมายเลข
โทรศัพท์ พร้อมผลงานที่ได้รับรางวัล ส่งไปที่ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด้าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
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2. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 
2.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
2.2 ประเภทและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน 

- แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน จ้านวน 1 ทีม 
2.3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

2.3.1 นักเรียนระบุชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน 
การสมัคร (ไม่จ้ากัดโปรแกรม) 

2.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบปฏิบัติการไม่ต่้ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 1 GB, CPU ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz, VGA CARD    
ไม่น้อยกว่า 64 Mb และไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2.3.3 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ 
ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล และเสียงประกอบ ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน 

2.3.4 นักเรียนติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุด้วย CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนการ
แข่งขัน 1 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น 
CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 

2.3.5 นักเรียนออกแบบ Story Board และสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นที่สามารถน้าเสนอแสดงผล 
ได้ไม่น้อยกว่า 2 นาที ตามหัวข้อที่คณะกรรมการก้าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 

2.3.6 ห้ามน้าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 

2.3.7 ใช้เวลาแข่งขัน 5 ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหาร) 
2.3.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   

2.4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน   
2.4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของ Story Board และเนื้อหา   30 คะแนน 
2.4.2 การออกแบบลักษณะของฉาก ตัวละคร และการเคลื่อนไหว   30 คะแนน 
2.4.3 ความคิดสร้างสรรค์         20 คะแนน 
2.4.4 ความสวยงาม       10 คะแนน  
2.4.5 ความถูกต้องสมบูรณ์ของภาพและเสียง      10 คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก้าหนด        

แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
2.5 เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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2.6 คณะกรรมการการแข่งขัน 
2.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ 

2.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความช้านาญ เชี่ยวชาญ  
เฉพาะด้าน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านศิลปะ ด้านการ์ตูน ฯลฯ 

2.6.1.2 กรรมการควบคุมการแข่งขัน ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์      
ช่างเทคนิค และกรรมการผู้ด้าเนินการแข่งขัน  

2.6.1.3 จ้านวนกรรมการ ข้อ 2.6.1.1 และ 2.6.1.2 ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
2.6.2 แนวทางการด้าเนินงานของกรรมการ 

2.6.2.1 ก้าหนดหัวข้อส้าหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme) 
2.6.2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)        

ไฟล์ข้อมูล (Text File) และเสียงประกอบ ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน 
2.6.2.3 ก่อนการแข่งขันให้กรรมการอ้านวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม 

ของนักเรียน 
2.6.2.4 ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพ่ือตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 
2.6.2.5 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกล้าดับ ณ จุดแข่งขัน 

2.6.3 ข้อควรค้านึง 
2.6.3.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
2.6.3.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอน ควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
2.6.3.3 กรรมการควรมาจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน 

อย่างหลากหลาย 
2.6.3.4  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1 – 3 

2.7 การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
2.7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเป็นตัวแทน     

เข้าแข่งขันในระดับภาค 
2.7.2 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน    

ในระดับชาติ 
2.7.3 ในกรณีที่มีทีมในล้าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล้าดับที่ตามล้าดับข้อของการให้

คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า ถือเป็นผู้ชนะ    
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล้าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 

2.7.4 ให้คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน จัดท้าข้อมูลรายชื่อทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรก 
ที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ ประกอบด้วย ชื่อนักเรียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หมายเลข
โทรศัพท์ พร้อมผลงานที่ได้รับรางวัล ส่งไปที่ ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด้าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
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ตัวอย่าง Story Board การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D  Animation) 
 

โรงเรียน.............................................................สังกัด..........................................................หน้าท่ี : ………. 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

Scene : ______________________________ 

เวลา   :  _____________________________ 

ค าอธบิาย  :   __________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Sound FX : __________________________ 
 

 

Scene : ______________________________ 

เวลา   :  _____________________________ 

ค าอธิบาย  :   __________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Sound FX : __________________________ 

 

 

 

Scene : _____________________________ 

เวลา   :  _____________________________ 

ค าอธิบาย  :   _________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
Sound FX : __________________________ 
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3.    การออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
3.2 ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

- แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน จ้านวน 1 ทีม 
3.3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

3.3.1 นักเรียนระบุชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน 
การสมัคร (ไม่จ้ากัดโปรแกรม) 

3.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบปฏิบัติการไม่ต่้ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 1 GB, CPU ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz , VGA 
CARD ไม่น้อยกว่า 64 Mb และไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3.3.3 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) และไฟล์ข้อมูล 
ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน 

3.3.4 นักเรียนติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุด้วย CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนการ
แข่งขัน 2 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น 
CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 

3.3.5 นักเรียนออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหัวข้อที่คณะกรรมการก้าหนด      
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 

3.3.6 ห้ามน้าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 

3.3.7 ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
3.3.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

3.4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
3.4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลงาน     30 คะแนน 
3.4.2 การออกแบบโครงสร้างชิ้นงาน            20 คะแนน 
3.4.3 ความคิดสร้างสรรค์       30 คะแนน 
3.4.4 รูปทรง (มิติ)            20 คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก้าหนด        

แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
3.5 เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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3.6 คณะกรรมการตัดสิน 
3.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ 

3.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความช้านาญ เชี่ยวชาญ   
เฉพาะด้าน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการออกแบบ ฯลฯ 

3.6.1.2 กรรมการควบคุมการแข่งขัน ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์       
ช่างเทคนิค และกรรมการผู้ด้าเนินการแข่งขัน  

3.6.1.3 จ้านวนกรรมการ ข้อ 3.6.1.1 และ 3.6.1.2 ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
3.6.2 แนวทางการด้าเนินงานของกรรมการ 

3.6.2.1 ก้าหนดหัวข้อส้าหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme) 
3.6.2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) และไฟล์ข้อมูล ส้าหรับใช้     

ในการแข่งขัน 
3.6.2.3 ก่อนการแข่งขันให้กรรมการอ้านวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม 

ของนักเรียน 
 3.6.2.4    ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพ่ือตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 

3.6.2.5 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกล้าดับ ณ จุดแข่งขัน 
3.6.3 ข้อควรค้านึง 

3.6.3.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
3.6.3.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอน ควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
3.6.3.3 กรรมการควรมาจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน     

อย่างหลากหลาย 
3.6.3.4 กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1 – 3 

3.7 การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
3.7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเป็นตัวแทน     

เข้าแข่งขันในระดับภาค 
3.7.2 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน    

ในระดับชาติ 
3.7.3 ในกรณีที่มีทีมในล้าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล้าดับที่ตามล้าดับข้อของการให้ 

คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า ถือเป็นผู้ชนะ 
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อล้าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 

3.7.4 ให้คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน จัดท้าข้อมูลรายชื่อทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรก 
ที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ ประกอบด้วย ชื่อนักเรียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หมายเลข
โทรศัพท์ พร้อมผลงานที่ได้รับรางวัล ส่งไปที่ ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด้าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
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4. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
4.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

4.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
4.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
4.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

4.2 ประเภทและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน 
4.2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน   
4.2.2 จ้านวนทีมท่ีเข้าแข่งขัน 

4.2.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ้านวน 1 ทีม 
4.2.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ้านวน 1 ทีม 
4.2.2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ้านวน 1 ทีม 

4.3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
4.3.1 นักเรียนระบุชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน       

การสมัคร (ไม่จ้ากัดโปรแกรม)  
4.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมีระบบ 

ปฏิบัติการไม่ต่้ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 1 GB, CPU ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz, VGA CARD ไม่น้อยกว่า  
64 Mb และไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4.3.3 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ 
ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบ ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน 

4.3.4 นักเรียนติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุด้วย CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนการ
แข่งขัน 1 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น 
CD หรือ DVD  กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 

4.3.5 นักเรียนสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ตามหัวข้อและใช้ทรัพยากรตามที่
คณะกรรมการก้าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 

4.3.6 การสร้างเกม 
4.3.6.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา สร้างเกมส้าหรับผู้เล่นตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป 
4.3.6.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สร้างเกมรองรับผู้เล่นตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป (Multi 

Users) 
4.3.7 องค์ประกอบของเกม ประกอบด้วย ค้าชี้แจงขั้นตอนการเล่น แต้มคะแนน  เวลา และ      

การสิ้นสุดของเกม (Game Over)  
4.3.8 ห้ามน้าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 

นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 
4.3.9 ใช้เวลาแข่งขัน 5 ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหาร) 
4.3.10 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

4.4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
4.4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์และใช้งานได้จริง     25 คะแนน 
4.4.2 การจัดองค์ประกอบ และ user friendly    25 คะแนน 
4.4.3 ความคิดสร้างสรรค์        20 คะแนน  
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4.4.4 ความสวยงาม        10 คะแนน  
4.4.5 เวลาที่ใช้ในการเล่นเกมเหมาะสมกับเนื้อหา     10 คะแนน 
4.4.6 ใช้ทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างเหมาะสม    10 คะแนน  
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก้าหนด        

แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
4.5 เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
4.6 คณะกรรมการการแข่งขัน 

4.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ 
4.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความช้านาญ เชี่ยวชาญ  

เฉพาะด้าน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาเกม ฯลฯ 
4.6.1.2 กรรมการควบคุมการแข่งขัน ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์      

ช่างเทคนิค และกรรมการผู้ด้าเนินการแข่งขัน  
4.6.1.3 จ้านวนกรรมการ ข้อ 4.6.1.1 และ 4.6.1.2 ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 

4.6.2 แนวทางการด้าเนินงานของกรรมการ 
4.6.2.1 ก้าหนดหัวข้อส้าหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme) 
4.6.2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) 

ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบ ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน 
4.6.2.3 ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอ้านวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม 

ของนักเรียน 
 4.6.2.4    ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพ่ือตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 

4.6.2.5 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกล้าดับ ณ จุดแข่งขัน 
4.6.3 ข้อควรค้านึง 

4.6.3.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
4.6.3.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอน ควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
4.6.3.3 กรรมการควรมาจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน     

อย่างหลากหลาย 
4.6.3.4 กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1 – 3 

4.7 การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
4.7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเป็นตัวแทน     

เข้าแข่งขันในระดับภาค 
4.7.2 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน  

ในระดับชาติ 
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4.7.3 ในกรณีที่มีทีมในล้าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล้าดับที่ตามล้าดับข้อของการให้
คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า ถือเป็นผู้ชนะ    
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล้าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 

4.7.4 ให้คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน จัดท้าข้อมูลรายชื่อทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรก 
ที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ ประกอบด้วย ชื่อนักเรียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หมายเลข
โทรศัพท์ พร้อมผลงานที่ได้รับรางวัล ส่งไปที่ ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด้าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
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5. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
5.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

5.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
5.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

5.2 ประเภทและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน 
5.2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน  
5.2.2 จ้านวนทีมท่ีเข้าแข่งขัน 

5.2.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ้านวน 1 ทีม 
5.2.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ้านวน 1 ทีม 

5.3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
5.3.1 นักเรียนระบุชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน 

การสมัคร (ไม่จ้ากัดโปรแกรม)   
5.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี

ระบบปฏิบัติการไม่ต่้ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 1 GB, CPU ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz, VGA CARD 
ไม่น้อยกว่า 64 Mb และไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

5.3.3 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ 
ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบ ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน 

5.3.4 นักเรียนติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุด้วย CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนการ
แข่งขัน 1 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น 
CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 

5.3.5 นักเรียนสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ตามหัวข้อที่คณะกรรมการก้าหนด       
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 

5.3.6 ห้ามน้าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 

5.3.7 ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
5.3.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
5.4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา     20 คะแนน 
5.4.2 การออกแบบรูปเล่ม และการแสดงผลแต่ละหน้า    20 คะแนน 
5.4.3 ความเหมาะสมของข้อความ ตัวอักษร รูปภาพประกอบ   20 คะแนน 
5.4.4 การน้าเสนอข้อมูลได้ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์  20 คะแนน 
5.4.5 การใช้เทคนิคพิเศษ Multimedia สร้างสรรค์งานได้อย่างเหมาะสม 20 คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก้าหนด        

แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
5.5 เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
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คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

5.6 คณะกรรมการการแข่งขัน 
5.6.1  คุณสมบัติของกรรมการ 

5.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความช้านาญ เชี่ยวชาญ  
เฉพาะด้าน 

5.6.1.2 กรรมการควบคุมการแข่งขัน ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์      
ช่างเทคนิค และกรรมการผู้ด้าเนินการแข่งขัน  

5.6.1.3 จ้านวนกรรมการ ข้อ 5.6.1.1 และ 5.6.1.2 ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
5.6.2 แนวทางการด้าเนินงานของกรรมการ 

5.6.2.1 ก้าหนดหัวข้อส้าหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme) 
5.6.2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หู ฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) 

ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบ ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน 
5.6.2.3 ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอ้านวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม 

ของนักเรียน 
5.6.2.4 ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพ่ือตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 
5.6.2.5 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกล้าดับ ณ จุดแข่งขัน 

5.6.3 ข้อควรค้านึง 
5.6.3.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
5.6.3.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอน ควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
5.6.3.3 กรรมการควรมาจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน     

อย่างหลากหลาย 
5.6.3.4 กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1-3 

5.7 การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
5.7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเป็นตัวแทน     

เข้าแข่งขันในระดับภาค 
5.7.2 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน  

ในระดับชาติ 
5.7.3 ในกรณีที่มีทีมในล้าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล้าดับที่ตามล้าดับข้อของการให้

คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า ถือเป็นผู้ชนะ    
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล้าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 

5.7.4 ให้คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน จัดท้าข้อมูลรายชื่อทีมที่ ได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรก 
ที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ ประกอบด้วย ชื่อนักเรียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หมายเลข
โทรศัพท์ พร้อมผลงานที่ได้รับรางวัล ส่งไปที่ ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด้าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
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6. การใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 
6.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  
6.2 ประเภทและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน 

- แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน จ้านวน 1 ทีม 
6.3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

6.3.1 นักเรียนระบุชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน 
การสมัคร (ไม่จ้ากัดโปรแกรม) 

6.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบปฏิบัติการไม่ต่้ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 512 Mb, CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz และ 
ไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

6.3.3 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ 
ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบ ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน 

6.3.4 นักเรียนติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุด้วย CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนการ
แข่งขัน 1 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น 
CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 

6.3.5 นักเรียนสร้างผลงานการน้าเสนอ (Presentation) ตามหัวข้อที่คณะกรรมการก้าหนด  
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 

6.3.6 ห้ามน้าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 

6.3.7 ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
6.3.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

6.4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
6.4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา     20 คะแนน 
6.4.2 การใช้ Effect ที่เหมาะสม      20 คะแนน 
6.4.3 ความสวยงามของแต่ละหน้า      20 คะแนน 
6.4.4 ความคิดสร้างสรรค์       20 คะแนน 
6.4.5 การมีภาพประกอบที่เหมาะสม      20 คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก้าหนด        

แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
6.5 เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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6.6 คณะกรรมการการแข่งขัน 
6.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ 

6.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความช้านาญ เชี่ยวชาญ  
เฉพาะด้าน 

6.6.1.2 กรรมการควบคุมการแข่งขัน ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์       
ช่างเทคนิค และกรรมการผู้ด้าเนินการแข่งขัน  

6.6.1.3 จ้านวนกรรมการ ข้อ 6.6.1.1 และ 6.6.1.2 ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
6.6.2 แนวทางการด้าเนินงานของกรรมการ 

6.6.2.1 ก้าหนดหัวข้อส้าหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme) 
4.6.2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) 

ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบ ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน 
6.6.2.3 ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอ้านวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม 

ของนักเรียน 
6.6.2.4 ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพ่ือตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 
6.6.2.5 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกล้าดับ ณ จุดแข่งขัน  

6.6.3 ข้อควรค้านึง 
6.6.3.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
6.6.3.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอน ควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
6.6.3.3 กรรมการควรมาจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน     

อย่างหลากหลาย 
6.6.3.4 กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1 – 3 

6.7 การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
6.7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเป็นตัวแทน     

เข้าแข่งขันในระดับภาค 
6.7.2 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน  

ในระดับชาติ 
6.7.3 ในกรณีที่มีทีมในล้าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล้าดับที่ตามล้าดับข้อของการให้

คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า ถือเป็นผู้ชนะ    
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล้าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 

6.7.4 ให้คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน จัดท้าข้อมูลรายชื่อทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรก 
ที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ ประกอบด้วย ชื่อนักเรียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หมายเลข
โทรศัพท์ พร้อมผลงานที่ได้รับรางวัล ส่งไปที่ ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด้าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
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7. การสร้าง Webpage ประเภท CMS 
7.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
7.2 ประเภทและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน 

- แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน จ้านวน 1 ทีม 
7.3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

7.3.1 นักเรียนระบุชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน 
การสมัคร (ไม่จ้ากัดโปรแกรม) 

7.3.2 นักเรียนเตรียม Module และ Components ที่จะใช้ในการแข่งขันมาเอง 
7.3.3 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี

ระบบปฏิบัติการไม่ต่้ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 512 Mb, CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz และ 
ไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

7.3.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล และ
รูปภาพ ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน 

7.3.5 นักเรียนติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุด้วย CD หรือ DVD เท่านั้น และติดตั้ง
ระบบจ้าลอง Web Server ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่
นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 

7.3.6 นักเรียนสร้าง Webpage ประเภท CMS ตามหัวข้อที่คณะกรรมการก้าหนด ซึ่งจะแจ้ง 
ให้ทราบในวันแข่งขัน 

7.3.7 ห้ามน้าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 

7.3.8 ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
7.3.9 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

7.4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
7.4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาตามที่ก้าหนด    20 คะแนน 
7.4.2 การติดตั้งระบบที่ถูกต้องสมบูรณ์และแสดงผลเป็นภาษาไทย  50 คะแนน 
7.4.3 ความคิดสร้างสรรค์       20 คะแนน 
7.4.4 ความสวยงาม       10 คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก้าหนด        

แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
7.5 เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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7.6 คณะกรรมการการแข่งขัน 
7.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ 

7.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความช้านาญ เชี่ยวชาญ    
เฉพาะด้าน 

7.6.1.2 กรรมการควบคุมการแข่งขัน ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์       
ช่างเทคนิค และกรรมการผู้ด้าเนินการแข่งขัน  

7.6.1.3 จ้านวนกรรมการ ข้อ 7.6.1.1 และ 7.6.1.2 ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
7.6.2 แนวทางการด้าเนินงานของกรรมการ 

7.6.2.1 ก้าหนดหัวข้อส้าหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme) 
7.6.2.2 จัดท้าโจทย์ที่ระบุการวางต้าแหน่งของ Module และ Components ที่นิยม

ใช้ไม่น้อยกว่า 5 ระบบย่อย  
7.6.2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล และรูปภาพ 

ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน 
7.6.2.4 ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอ้านวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม        

ของนักเรียน 
7.6.2.5 ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพ่ือตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 
7.6.2.6 ตรวจให้คะแนนผ่านเครื่อง Client  
7.6.2.7 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกล้าดับ ณ จุดแข่งขัน 

7.6.3 ข้อควรค้านึง 
7.6.3.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
7.6.3.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอน ควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
7.6.3.3 กรรมการควรมาจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน     

อย่างหลากหลาย 
7.6.3.4 กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1 – 3 

7.7 การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
7.7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเป็นตัวแทน     

เข้าแข่งขันในระดับภาค   
7.7.2 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับชาติ 
7.7.3 ในกรณีที่มีทีมในล้าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล้าดับที่ตามล้าดับข้อของการให้

คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า ถือเป็นผู้ชนะ    
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล้าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 

7.7.4 ให้คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน จัดท้าข้อมูลรายชื่อทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรก 
ที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ ประกอบด้วย ชื่อนักเรียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หมายเลข
โทรศัพท์ พร้อมผลงานที่ได้รับรางวัล ส่งไปที่ ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด้าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
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8. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
8.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

8.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
8.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

8.2 ประเภทและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน 
8.2.1 แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 2 คน 
8.2.2 จ้านวนทีมท่ีเข้าแข่งขัน 

8.2.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ้านวน 1 ทีม 
8.2.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ้านวน 1 ทีม 

8.3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
8.3.1 นักเรียนระบุชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน 

การสมัคร (ไม่จ้ากัดโปรแกรม) 
8.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี

ระบบปฏิบัติการไม่ต่้ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 512 Mb, CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz และ 
ไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ให้มีการใช้ระบบอินทราเน็ตภายใน Web Server และ FTP 
Server 

8.3.3 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล 
รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน 

8.3.4 นักเรียนติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุด้วย CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนการ
แข่งขัน 1 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น 
CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 

8.3.5 นักเรียนสร้าง Webpage ตามหัวข้อที่คณะกรรมการก้าหนด และ FTP ขึ้น Server ตาม Host       
ที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 

8.3.6 ห้ามน้าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 

8.3.7 ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
8.3.8 กรรมการจะตรวจผลงานจาก server จ้าลองที่ก้าหนดไว้เท่านั้น 
8.3.9 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

8.4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
8.4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา     20 คะแนน 
8.4.2 ความคิดสร้างสรรค์       20 คะแนน 
8.4.3 ความสมบูรณ์เชิงโครงสร้างของ Web page    20 คะแนน 
8.4.4 มีระบบ Web Gallery      10 คะแนน 
8.4.5 แทรกภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา 10 คะแนน 
8.4.6 ความสวยงาม       10 คะแนน 
8.4.7 สามารถเชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง    10 คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก้าหนด        

แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
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8.5 เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
8.6 คณะกรรมการการแข่งขัน 

8.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ 
8.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความช้านาญ เชี่ยวชาญ  

เฉพาะด้าน 
8.6.1.2 กรรมการควบคุมการแข่งขัน ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์       

ช่างเทคนิค และกรรมการผู้ด้าเนินการแข่งขัน  
8.6.1.3 จ้านวนกรรมการ ข้อ 8.6.1.1 และ 8.6.1.2 ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 

8.6.2 แนวทางการด้าเนินงานของกรรมการ 
8.6.2.1 ก้าหนดหัวข้อส้าหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme) 
8.6.2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ (.jpg, 

.gif, .bmp, .psd) และภาพเคลื่อนไหว (.gif, .swf) ให้สอดคล้องกับโจทย์ที่ก้าหนด ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน 
8.6.2.3 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ระบบอินทราเน็ต) ทุกเครื่อง       

ให้สามารถใช้งานได ้
8.6.2.4 ติดตั้ง Web Server, FTP Server และสร้าง UserID, Password          

ตามจ้านวนทีมท่ีเข้าแข่งขัน และให้กรรมการตรวจผลงานของผู้แข่งขันจาก Server เท่านั้น 
8.6.2.5 ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอ้านวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม       

ของนักเรียน 
8.6.2.6 ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพ่ือตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 
8.6.2.7 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกล้าดับ ณ จุดแข่งขัน 

8.6.3 ข้อควรค้านึง 
8.6.3.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
8.6.3.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอน ควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
8.6.3.3 กรรมการควรมาจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน     

อย่างหลากหลาย 
8.6.3.4 กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1 – 3 

8.7 การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
8.7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเป็นตัวแทน     

เข้าแข่งขันในระดับภาค    
8.7.2 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน  

ในระดับชาติ 
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8.7.3 ในกรณีที่มีทีมในล้าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล้าดับที่ตามล้าดับข้อของการให้
คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า ถือเป็นผู้ชนะ    
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล้าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 

8.7.4 ให้คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน จัดท้าข้อมูลรายชื่อทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรก 
ที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ ประกอบด้วย ชื่อนักเรียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หมายเลข
โทรศัพท์ พร้อมผลงานที่ได้รับรางวัล ส่งไปที่ ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด้าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
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9. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor 
9.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
9.2 ประเภทและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน 

- แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน จ้านวน 1 ทีม 
9.3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

9.3.1 ใช้โปรแกรม Notepad ในการแข่งขันเท่านั้น 
9.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี

ระบบปฏิบัติการไม่ต่้ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 512 Mb, CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz และ 
ไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

9.3.3 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล 
เรื่องราว รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน 

9.3.4 นักเรียนสร้าง Webpage ไม่น้อยกว่า 3 เพจ และ FTP ขึ้น Server ตาม Host  ที่จัดเตรียมไว้     
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 

9.3.5 ห้ามน้าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 

9.3.6 ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
9.3.7 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

9.4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
9.4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของ Code และเนื้อหา    20 คะแนน 
9.4.2 ความคิดสร้างสรรค์       20 คะแนน 
9.4.3 การจัดวาง Layout อย่างเหมาะสม (Font /Table)    15 คะแนน 
9.4.4 การสร้างเฟรม ที่ก้าหนดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   15 คะแนน 
9.4.5 การเชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง     10 คะแนน 
9.4.6 การสร้างฟอร์มได้อย่างถูกต้อง      10 คะแนน 
9.4.7 การแทรกภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพตามท่ีก้าหนดได้ถูกต้อง  10 คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก้าหนด        

แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
9.5 เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
9.6 คณะกรรมการการแข่งขัน 

9.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ 
9.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความช้านาญ เชี่ยวชาญ   

เฉพาะด้าน 
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9.6.1.2 กรรมการควบคุมการแข่งขัน ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์       
ช่างเทคนิค และกรรมการผู้ด้าเนินการแข่งขัน  

9.6.1.3 จ้านวนกรรมการ ข้อ 9.6.1.1 และ 9.6.1.2 ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
9.6.2 แนวทางการด้าเนินงานของกรรมการ 

9.6.2.1 ก้าหนดหัวข้อส้าหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme) 
9.6.2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล เรื่องราว 

รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว (.gif, .swf) ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน 
9.6.2.3 ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ระบบอินทราเน็ต) ทุกเครื่อง       

ให้สามารถใช้งานได ้
9.6.2.4 ติดตั้ง Web Server, FTP Server และสร้าง UserID, Password         

ตามจ้านวนทีมท่ีเข้าแข่งขัน และให้กรรมการตรวจผลงานของผู้แข่งขันจาก Server เท่านั้น 
9.6.2.5 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกล้าดับ ณ จุดแข่งขัน 

9.6.3 ข้อควรค้านึง 
9.6.3.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
9.6.3.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอน ควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
9.6.3.3 กรรมการควรมาจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน     

อย่างหลากหลาย 
9.6.3.4 กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1 – 3 

9.7 การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
9.7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเป็นตัวแทน     

เข้าแข่งขันในระดับภาค 
9.7.2 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับชาติ 
9.7.3 ในกรณีที่มีทีมในล้าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล้าดับที่ตามล้าดับข้อของการให้

คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า ถือเป็นผู้ชนะ    
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล้าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 

9.7.4 ให้คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน จัดท้าข้อมูลรายชื่อทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรก 
ที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ ประกอบด้วย ชื่อนักเรียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หมายเลข
โทรศัพท์ พร้อมผลงานที่ได้รับรางวัล ส่งไปที่ ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด้าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
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10. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
10.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
10.2 ประเภทและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน 

- แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน จ้านวน 1 ทีม 
10.3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

10.3.1 นักเรียนระบุชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแปล (Compiler) และเวอร์ชั่นที่จะใช้         
ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอนการสมัคร (ไม่จ้ากัดภาษา ไม่จ้ากัดโปรแกรมแปล) 

10.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบปฏิบัติการไม่ต่้ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 512 Mb, CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz และ 
ไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

10.3.3 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ส้าหรับใช้     
ในการแข่งขัน 

10.3.4 นักเรียนติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุด้วย CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนการ
แข่งขัน 1 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น 
CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 

10.3.5 นักเรียนออกแบบผังงาน (Flowchart) หรือรหัสล้าลอง (Pseudo code) อย่างใดอย่างหนึ่ง  และ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ระบุ ตามโจทย์ที่คณะกรรมการก้าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 

10.3.6 การเขียนโปรแกรมจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับการออกแบบโปรแกรม 
10.3.7 นักเรียนจะต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการออกแบบทั้งหมด รวมทั้งกระดาษทด Source 

Code และระบบที่ส้าเร็จแล้ว (Binary) 
10.3.8 ห้ามน้าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 

นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 
10.3.9 ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
10.3.10 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

10.4 เกณฑ์การให้คะแนน  
โจทย์ส้าหรับใช้ในการแข่งขันมี 3 ข้อ ๆ ละ 100 คะแนน รวม 300 คะแนน โดยแต่ละข้อมีเกณฑ์ 

การให้คะแนนดังนี้ 
10.4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบตามโจทย์ที่ก้าหนด   60 คะแนน 
10.4.2 การออกแบบอย่างมีระบบ       20 คะแนน 
10.4.3 วิธีการที่น้ามาใช้ในการแก้ปัญหา      20 คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก้าหนด        

แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
ความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบตามโจทย์ที่ก าหนด หมายถึง โปรแกรมท้างานได้อย่างถูกต้อง   

ตามที่โจทย์ก้าหนด และมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย โดยจะต้องมีการทดสอบความถูกต้องของระบบ    
โดยการป้อนข้อมูล ทดสอบ ทั้งในกรณีที่ข้อมูลที่ถูกต้องตามแบบและข้อมูลที่ผิดพลาด ระบบที่สมบูรณ์จะต้อง
ท้างานได ้
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การออกแบบอย่างมีระบบ หมายถึง การแสดงการวิเคราะห์ปัญหา และหนทางในการแก้ปัญหา  
โดยผู้แข่งขันจะต้องแสดงวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะแผนผัง และ/หรือค้าอธิบายอย่างย่อ เพ่ือให้เข้าใจแนวทาง 
การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งจะต้องน้าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต่อไป 

วิธีการที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา หมายถึงเทคนิคที่น้ามาใช้ในการแก้ปัญหาในการท้างาน 
ของโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ(อัลกอลิทึม) และเลือกใช้ โครงสร้างข้อมูล ค้าสั่ง ฟังก์ชั่น ได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสมกับปัญหาที่ก้าหนดให้  

10.5 เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

10.6 คณะกรรมการการแข่งขัน 
10.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ 

10.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความช้านาญ เชี่ยวชาญ    
เฉพาะด้าน เช่น Master Teacher สาขาคอมพิวเตอร์, Programmer ฯลฯ 

10.6.1.2 กรรมการควบคุมการแข่งขัน ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์       
ช่างเทคนิค และกรรมการผู้ด้าเนินการแข่งขัน  

10.6.1.3 จ้านวนกรรมการ ข้อ 10.6.1.1 และ 10.6.1.2 ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
10.6.2 แนวทางการด้าเนินงานของกรรมการ 
10.6.2.1 จัดท้าโจทย์ จ้านวน 3 ข้อ ที่มีความยากง่ายแตกต่างกัน มีตัวอย่างข้อมูล

ทดสอบโปรแกรม และผลลัพธ์ของโปรแกรม 
10.6.2.2 เตรียมข้อมูล Input Output และ Data test 
10.6.2.3 จัดเตรียมอุปกรณ ์(ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน 
10.6.2.4 ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอ้านวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม 

ของนักเรียน 
10.6.2.5 ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพ่ือตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 
10.6.2.6 ปรับคะแนนเต็ม 300 คะแนน ให้เป็น 100 คะแนน 
10.6.2.7 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกล้าดับ ณ จุดแข่งขัน 

10.6.3 ข้อควรค้านึง 
10.6.3.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
10.6.3.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอน ควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
10.6.3.3 กรรมการควรมาจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน      

อย่างหลากหลาย 
10.6.3.4 กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1 – 3 
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10.7 การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
10.7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเป็นตัวแทน     

เข้าแข่งขันในระดับภาค 
10.7.2 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับชาติ 
10.7.3 ในกรณีที่มีทีมในล้าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล้าดับที่ตามล้าดับข้อของการให้

คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า ถือเป็นผู้ชนะ    
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล้าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 

10.7.4 ให้คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน จัดท้าข้อมูลรายชื่อทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรก 
ที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ ประกอบด้วย ชื่อนักเรียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หมายเลข
โทรศัพท์ พร้อมผลงานที่ได้รับรางวัล ส่งไปที่ ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด้าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
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11. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
11.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

11.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 
11.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

11.2 ประเภทและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน 
11.2.1 แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน  
11.2.2 จ้านวนทีมท่ีเข้าแข่งขัน  

11.2.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ้านวน 1 ทีม  
11.2.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ้านวน 1 ทีม  

11.3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
11.3.1 เป็นโครงงานที่ด้าเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาหรือปีการศึกษาปัจจุบัน 
11.3.2 ต้องเป็นโครงงานที่ด้าเนินการพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา หรือการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์       

ในลักษณะต่างๆ หรือเป็นการพัฒนาโปรแกรมส้าเร็จรูปในการแก้ปัญหา โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด
ภาษาหนึ่งในการพัฒนา หรือใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการพัฒนาโครงงานก็ได้ โดย 1 โครงงาน ส่งเข้าประกวด    
ได้เพียง 1 รายการแข่งขัน เท่านั้น 

11.3.3 จัดท้ารายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่ก้าหนด จ้านวน 5 เล่ม  ส่งคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันก่อนวันแข่งขัน 2 สัปดาห์ หากพ้นก้าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนตามความ
เหมาะสม 

11.3.4 จัดบอร์ดเพ่ือน้าเสนอโครงงานบนพื้นที่ 2 ตารางเมตร โดยบอร์ดมีมาตรฐานดังนี้ 
 

60 ซม. 
 
 
 

 
120 ซม. 

60 ซม. 
 

 
11.3.5 ผู้เข้าแข่งขันน้าเสนอต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถาม ใช้เวลาทีมละประมาณ 5-10 

นาท ี 
11.3.6 ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

11.4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
11.4.1 ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและสื่อน้าเสนอ   15 คะแนน 
11.4.2 ประโยชน์และความส้าคัญ      25 คะแนน 
11.4.3 กระบวนการและข้ันตอนการท้าโครงงานฯ    20 คะแนน 
11.4.4 ความคิดสร้างสรรค์        20 คะแนน 
11.4.5 การน้าเสนอโครงงาน       10 คะแนน 
11.4.6 การส่งเอกสารโครงงานตรงเวลา     10 คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก้าหนด        

แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 

 
60 ซม. 
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กระบวนการและขั้นตอนการท าโครงงานฯ คัดเลือกหัวข้อที่สนใจ ศึกษาค้นคว้า จัดท้าข้อเสนอ
โครงงาน พัฒนาโครงงาน จัดท้ารายงานน้าเสนอและเผยแพร่  

11.5 เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

11.6 คณะกรรมการการแข่งขัน 
11.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ 

11.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความช้านาญ เชี่ยวชาญ   
เฉพาะด้าน  

11.6.1.2 กรรมการควบคุมการแข่งขัน ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์       
ช่างเทคนิค และกรรมการผู้ด้าเนินการแข่งขัน  

11.6.1.3 จ้านวนกรรมการ ข้อ 11.6.1.1 และ 11.6.1.2 ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
11.6.2 แนวทางการด้าเนินงานของกรรมการ 

11.6.2.1 ศึกษาแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ก่อนการแข่งขัน 
11.6.2.2 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกล้าดับ ณ จุดแข่งขัน 
11.6.2.3 หากมีผู้เข้าแข่งขันจ้านวนมาก ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการในการ

ปรับวิธีการน้าเสนอได้ตามความเหมาะสม 
11.6.3 ข้อควรค้านึง 

11.6.3.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
11.6.3.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอน ควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
11.6.3.3 กรรมการควรมาจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน      

อย่างหลากหลาย 
11.6.3.4 กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1 – 3 

11.7 การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
11.7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเป็นตัวแทน      

เข้าแข่งขันในระดับภาค 
11.7.2 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับชาติ 
11.7.3 ในกรณีที่มีทีมในล้าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล้าดับที่ตามล้าดับข้อของการให้

คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า ถือเป็นผู้ชนะ    
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล้าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 

11.7.4 ให้คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน จัดท้าข้อมูลรายชื่อทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรก 
ที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ ประกอบด้วย ชื่อนักเรียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หมายเลข
โทรศัพท์ พร้อมผลงานที่ได้รับรางวัล ส่งไปที่ ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด้าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
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11.8 รูปแบบการเขียนรายงาน 

11.8.1 ปกนอก 
เรื่อง ............................................................................................................................................... 
โดย   1 ......................................................................................................................................... 

2 ........................................................................................................................................... 
3 ........................................................................................................................................... 

โรงเรียน .............................................................................................................. 
สังกัด ...................................................................................................................................................... 

                       รายงานฉบับน้ีเป็นส่วนประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร ์
        ช้ัน ............................ 

เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 62 ปีการศึกษา 2555 วันท่ี.......เดือน.......................พ.ศ. 2555 

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

2 ........................................................................................................................................... 
3 ........................................................................................................................................... 

โรงเรียน .............................................................................................................. 
สังกัด ...................................................................................................................................................... 
ครูที่ปรึกษา .............................................................................................................................................. 
ที่ปรึกษาพิเศษ .......................................................................................................................................... 

11.8.3 เนื้อหา  ประกอบด้วย 
- บทคัดย่อ 

   - กิตติกรรมประกาศ 
   - สารบัญ 
   - สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
   - สารบัญรูปภาพ (ถ้ามี) 
   - บทที่ 1 บทน้า 
   - บทที่ 2 เอกสารที่เกีย่วข้อง 
   - บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการด้าเนินการ 
   - บทที่ 4 ผลการด้าเนินงาน 
   - บทที่ 5 สรุปผลการด้าเนินงาน/อภิปรายผลการดา้เนินงาน 
   - บรรณานุกรม 
   - ภาคผนวก  

โดยก้าหนดให้ บทที่ 1 ถึงบทที่ 5 ความยาวไม่เกิน 20 หน้า ภาคผนวก ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
ขนาดของกระดาษเขียนรายงานใช้กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จัดท้ารายงานจ้านวน 5 เล่ม ส่งให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนวันแข่งขัน 2 สัปดาห์  
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12. การตัดต่อภาพยนตร์   
12.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

- นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 
12.2 ประเภทและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน 

- แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน จ้านวน 1 ทีม 
12.3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

12.3.1 นักเรียนระบุชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน 
การสมัคร (ไม่จ้ากัดโปรแกรม) 

12.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบ ปฏิบัติการไม่ต่้ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 2 GB, CPU ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz, VGA 
CARD ไม่น้อยกว่า 64 Mb และไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

12.3.3 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)  
ไพล์ข้อมูล รูปภาพ เสียงประกอบภาพยนตร์ และวีดีโอ ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน  

12.3.4 นักเรียนติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุด้วย CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนการ
แข่งขัน 2 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น 
CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 

12.3.5 นักเรียนออกแบบบทภาพยนตร์ (Story Board) และตัดต่อภาพยนตร์ ความยาว 5 – 7 
นาที ตามหัวข้อที่คณะกรรมการก้าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 

12.3.6 ห้ามน้าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 

12.3.7 ใช้เวลาแข่งขัน 5 ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหาร)  
12.3.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   

12.4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
12.4.1 ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์      30 คะแนน 
12.4.2 เทคนิคของการตัดต่อภาพยนตร์     30 คะแนน 
12.4.3 บทภาพยนตร์ (Story Board)      30 คะแนน  
12.4.4 ความคิดสร้างสรรค์           10 คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก้าหนด        

แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ หมายถึง ภาพยนตร์สามารถสื่อความหมายได้ตรงกับหัวข้อหรือ   

เนื้อเรื่องที่ก้าหนดให้ โดยต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ ชื่อเรื่อง (Title) ภาพ เสียง ข้อความกราฟิก และ
ข้อมูลรายละเอียดของผู้จัดท้าและผู้ให้การสนับสนุน (End Credit) 

12.5 เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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12.6 คณะกรรมการการแข่งขัน 
12.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ 

12.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความช้านาญ เชี่ยวชาญ   
เฉพาะด้าน เช่น  ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านภาพยนตร์  ฯลฯ 

12.6.1.2 กรรมการควบคุมการแข่งขัน ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์       
ช่างเทคนิค และกรรมการผู้ด้าเนินการแข่งขัน  

12.6.1.3 จ้านวนกรรมการ ข้อ 12.6.1.1 และ 12.6.1.2 ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
12.6.2 แนวทางการด้าเนินการของกรรมการ 

12.6.2.1 ก้าหนดหัวข้อส้าหรับใช้ในการแข่งขัน  
12.6.2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)         

ไพล์ข้อมูล (Text file) รูปภาพ เสียงประกอบภาพยนตร์ และวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 นาที จ้านวน 5-7 ไฟล์ 
(.avi, .mpeg) ส้าหรับใช้ ในการแข่งขัน 

12.6.2.3 ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอ้านวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม 
ของนักเรียน 

12.6.2.4 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกล้าดับ ณ จุดแข่งขัน 
12.6.3 ข้อควรค้านึง 

12.6.3.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
12.6.3.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอน ควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
12.6.3.3 กรรมการควรมาจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน      

อย่างหลากหลาย 
12.6.3.4 กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1 – 3 

12.7 การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
12.7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเป็นตัวแทน     

เข้าแข่งขันในระดับภาค 
12.7.2 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน    

ในระดับชาติ 
12.7.3 ในกรณีที่มีทีมในล้าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล้าดับที่ตามล้าดับข้อของการให้

คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า ถือเป็นผู้ชนะ    
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล้าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 

12.7.4 ให้คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน จัดท้าข้อมูลรายชื่อทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรก 
ที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ ประกอบด้วย ชื่อนักเรียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หมายเลข
โทรศัพท์พร้อมผลงานที่ได้รับรางวัล ส่งไปที่ ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด้าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 
 
 
 
 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  หน้า  54 
 

ตัวอย่าง Story Board การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  
 

โรงเรียน……………………………………………สังกัด………………………………………………………….หน้าที่ : …….. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scene : ______________________________ 

เวลา   :  _____________________________ 

ค าอธิบาย  :   __________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Sound FX : __________________________ 
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ค าอธิบาย  :   __________________________ 
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Sound FX : __________________________ 

 

 

 

Scene : ______________________________ 

เวลา   :  _____________________________ 

ค าอธิบาย  :   _________________________ 
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Sound FX : __________________________ 
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13. การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร ์ 
13.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
13.2 ประเภทและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน 

- แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน จ้านวน 1 ทีม 
13.3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

13.3.1 การตอบค้าถามความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แบบปรนัย จ้านวน 30 ข้อ  
13.3.1.1 วิธีการตอบค้าถาม  

- ในระดับภาค ก้าหนดให้ตอบค้าถามลงในกระดาษค้าตอบ 
- ในระดับชาติ ก้าหนดให้ตอบค้าถามผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์       

(โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ)  
13.3.1.2 ก้าหนดเวลาในการตอบค้าถาม 30 นาท ี
13.3.1.3 ค้าถามครอบคลุมในเรื่องฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมมิ่ง ปัญหาการใช้

งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
13.3.2 การตอบค้าถามความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แบบอัตนัย จ้านวน 4 ข้อ  

13.3.2.1 วิธีการตอบค้าถาม  
- ในระดับภาค ก้าหนดให้ตอบค้าถามลงในกระดาษค้าตอบ 
- ในระดับชาติ ก้าหนดให้ตอบค้าถามผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์     

(โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ)  
13.3.2.2 ก้าหนดเวลาในการตอบค้าถาม 30 นาท ี
13.3.2.3 ค้าถามครอบคลุมในเรื่องฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมมิ่ง ปัญหาการใช้

งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
13.3.3 การแข่งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติ) (50 คะแนน) 

13.3.3.1 นักเรียนใช้ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่หน่วยแข่งขันจัดเตรียมไว้ ประกอบเป็น
คอมพิวเตอร์ที่ท้างานได้สมบูรณ์ และท้าตามโจทย์ที่คณะกรรมการก้าหนดได้ถูกต้อง 

13.3.3.2 หน่วยจัดการแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ในการแข่งขัน ทีมละ          
1 เครื่อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมระบบเครือข่าย (โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ) 

13.3.3.3 นักเรียนติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows7 และซอฟต์แวร์ ที่คณะกรรมการ
จัดเตรียมให้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสิ้น พร้อมท้างานได้ 

13.3.3.4 นักเรียนติดตั้งระบบเครือข่าย (Lan) เชื่อมต่อ server พร้อมใช้งาน 
13.3.3.5 นักเรียนตั้งค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโจทย์ที่คณะกรรมการก้าหนด  

ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน   
13.3.3.6 ห้ามใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ 
13.3.3.7 ห้ามน้าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุ

อุปกรณ์อ่ืนๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจาก      
การแข่งขัน 

13.3.3.8 ใช้เวลาในการแข่งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 150 นาท ี(2:30 ชม.)   
13.3.3.9 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   
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13.3.3.10 ในการแข่งขันแต่ละรายการ สามารถหยุดพักได้ 10 นาที หรือตามแต่
คณะกรรมการแข่งขันเห็นสมควร 

13.4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน   
13.4.1 เกณฑ์การให้คะแนนการตอบค้าถามความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แบบปรนัย จ้านวน    

30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (30 คะแนน)  
13.4.2 เกณฑ์การให้คะแนนการตอบค้าถามความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แบบอัตนัย จ้านวน     

4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน (20 คะแนน) 
13.4.3 เกณฑ์การให้คะแนนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จ้านวน 50 คะแนน   

13.4.3.1 ตั้งค่าตามโจทย์ในข้อ 13.3.3.5    15 คะแนน 
13.4.3.2 เวลาที่เหลือจากการประกอบคอมพิวเตอร์จนเสร็จสิ้น  10 คะแนน 

 (ทุก 10 นาที เท่ากับ 1 คะแนน ตั้งแต่ 100 นาที ขึ้นไปได้คะแนนเต็ม)   
13.4.3.3 ประกอบชิ้นส่วนได้ถูกต้องครบถ้วน    5 คะแนน 
13.4.3.4 ติดตั้งระบบปฏิบัติการเรียบร้อยถูกต้อง   5 คะแนน 
13.4.3.5 ติดต้ัง Driver ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง เรียบร้อย 5 คะแนน 
13.4.3.6 คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายที่กรรมการก้าหนดได้  5 คะแนน 
13.4.3.7 ชิ้นส่วนที่ประกอบ ไม่ช้ารุด หัก งอ หรือเสียหาย         2.5 คะแนน 
13.4.3.8 ความเรียบร้อยทั้งภายใน และภายนอกเครื่อง          2.5 คะแนน 

ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก้าหนด        
แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 

13.5 เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ทีมที่จะได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง นอกเหนือจากการได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก้าหนดแล้ว 

จะต้องได้คะแนนจากเกณฑ์การให้คะแนนทุกข้อของการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย 
13.6 คณะกรรมการการแข่งขัน 

13.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ 
13.6.1.1 กรรมการตัดสิน ประกอบด้วย  

13.6.1.1.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความช้านาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
13.6.1.1.2 กรรมการจาก 3 บริษัท ที่ให้การสนับสนุน คือ บริษัท สุพรีม          

ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จ้ากัด บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด ซึ่งเป็นตัวแทน
ผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์-ซอฟต์แวร์ และบริษัท ดิแอสไพเรอร์สกรุ๊ป จ้ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนจากสื่อ/นิตยสาร     
ด้านคอมพิวเตอร์  

13.6.1.2 กรรมการควบคุมการแข่งขัน ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์      
ช่างเทคนิค และกรรมการผู้ด้าเนินการแข่งขัน  

13.6.1.3 จ้านวนกรรมการ ข้อ 13.6.1.1 และ 13.6.1.2 ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
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13.6.2 แนวทางการด้าเนินงานของกรรมการ  
13.6.2.1 การแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติ กรรมการจาก 3 บริษัท ก้าหนดค้าถาม

ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ แบบปรนัย จ้านวน 30 ข้อ แบบอัตนัย จ้านวน 4 ข้อ (ครอบคลุมในเรื่องฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ โปรแกรมม่ิง ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์) รวมทั้งโจทย์ส้าหรับ
ใช้ในการแข่งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  

13.6.2.2 ในการแข่งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรแยกตรวจบันทึกเวลาในการ
แข่งขันออกเป็น 2 ส่วน คือ เวลาในการประกอบเครื่อง และเวลาในการลงซอฟต์แวร์ เพ่ือเป็นข้อมูลส้าหรับไว้
ใช้ ในกรณีจ้าเป็น  

13.6.2.3 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกล้าดับ ณ จุดแข่งขัน 
13.6.3 ข้อควรค้านึง 

13.6.3.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
13.6.3.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอน ควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท้าการสอน 
13.6.3.3 กรรมการควรมาจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน     

อย่างหลากหลาย 
13.6.3.4 กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล้าดับที่ 1– 3 

13.7 การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
13.7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเป็นตัวแทน     

เข้าแข่งขันในระดับภาค 
13.7.2 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทน เข้าแข่งขัน   

ในระดับชาติ 
13.7.3 ในกรณีที่มีทีมในล้าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล้าดับที่ตามล้าดับข้อของการให้

คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า ถือเป็นผู้ชนะ    
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล้าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 

13.7.4 ให้คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน จัดท้าข้อมูลรายชื่อทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ล้าดับแรก 
ที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ ประกอบด้วย ชื่อนักเรียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หมายเลข
โทรศัพท์ พร้อมผลงานที่ได้รับรางวัล ส่งไปที่ ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด้าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 

13.8 ข้อมูลเพิ่มเติม  
13.8.1 การจัดเตรียมสถานที่ส้าหรับการแข่งขันในช่วงของการแข่งขันประกอบเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ควรเป็นพ้ืนที่ร่ม เปิดโล่ง มีรางสายไฟและโต๊ะส้าหรับวางชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์           
อย่างเพียงพอส้าหรับทุกทีมแข่งขัน หากสามารถจัดสถานที่ให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถเคลื่อนไหวได้โดยรอบโต๊ะ 
และมีผู้ร่วมชมการแข่งขันได้ด้วย จะเป็นการสร้างสีสรรให้กับการแข่งขันยิ่งข้ึน 

13.8.2 ควรเผื่อเวลาให้คณะกรรมการตรวจและตัดสินผลการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย 
13.8.3 ขอความร่วมมือจาก สพป. สพม. กรรมการที่จัดการแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติ    

ช่วยเตรียมบุคลากรหรือนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมาณ      
10 คน ส้าหรับเป็นผู้ช่วยในการติดตั้ง การจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และการดูแลควบคุมการแข่งขัน 

13.8.4 กิจกรรมค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62         
ปีการศึกษา 2555 ทั้งระดับภาค และระดับชาติ ได้รับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย การก้าหนดหลักเกณฑ์
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การแข่งขัน เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมการจัดส่งและระบบเครือข่าย ค้าถามที่ใช้ในการแข่งขัน กรรมการตัดสิน บุคลการ 
และของรางวัล จากบริษัท 3 แห่ง คือ 

1. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ประเทศไทย) จ้ากัด 
2. บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
3. บริษัท ดิแอสไพเรอร์สกรุ๊ป จ้ากัด 
หากต้องการติดต่อประสานงานในรายละเอียด สามารถติดต่อได้จากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  
 

ช่ือ-สกุล บริษัท โทร. อีเมลล ์
คุณศยาม  สังฆรมย์ บริษัท สุพรีม ดสิทิบิวช่ัน    

(ประเทศไทย) จ้ากัด 
08 0244 7575 syam@supreme.co.th 

คุณประทีป  ตีรถานนท ์ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์  
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

08 1840 7500 prateep.terathanon@intel.com 

คุณภาคภูมิ  ขรรค์วิไลกุล บริษัท ดิแอสไพเรอร์สกรุ๊ป จ้ากัด 08 1847 1003 parkpoom@aspirers.com 
คุณอนวัทย์ วรรธนะภูติ บริษัท ดิแอสไพเรอร์สกรุ๊ป จ้ากัด 08 7494 0101 anavat@aspirers.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anavat@aspirers.com
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ภาคผนวก 
 

     1. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท้าเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 62 ปีการศึกษา 2555 
     2. ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนย่อย ตามเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 62 ปีการศึกษา 2555 
     3. แนวด้าเนินการและข้อควรค้านึงถึงบางประการ ในการประกวดและแข่งขันทักษะ       
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 62 ปีการศึกษา 2555 
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ค้าสั่งส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ที่ ๑๑๑๖ /๒๕๕๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท้าเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
                  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

……………………..................................................................... 

  ด้วยส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด้าเนินการจัดท้าเกณฑ์การประกวด
และแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือน้าไปใช้
เป็นเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครัง้ที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท้าเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
และการน้าไปใช้เพ่ือการข้างต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท้าเกณฑ์   
การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
  

๑ นายชนิภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษา 
๒ นายเอนก   รัตน์ปิยะภาภรณ ์ ผู้อ้านวยการส้านักเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอน  

รักษาการในต้าแหนง่ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประธาน 

๓ นางอัจฉรา  จนัทพลาบูรณ ์ นักวิชาการศึกษา  สา้นักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รองประธาน 

๔ นายสมศักดิ ์ ฮดโท ศึกษานิเทศก์  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

รองประธาน 

๕ นายชาล ี ส้ารองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

กรรมการ 

๖ นางอุไรวรรณ  ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์   
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗ นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา ศึกษานิเทศก์    
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘ นายสาโรช  มงคลเนตร ์ ศึกษานิเทศก์  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

กรรมการ 

๙ นางสาววภิา   รักงาม ศึกษานิเทศก์  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๐ นางสุภัค  เพลงสา ศึกษานิเทศก์   
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ 

กรรมการ 

                                                             ๑๑ นางสาวเยาวลักขณ์ …  
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๑๑ นางสาวเยาวลักขณ ์ อยู่ฤกษ์ ศึกษานิเทศก์  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

กรรมการ 

๑๒ นางนันทพร  มั่นทัพ ศึกษานิเทศก์  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

กรรมการ 

๑๓ นางอิสรีย ์ บานแย้ม ศึกษานิเทศก์ 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 

กรรมการ 

๑๔ นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์ ครู  โรงเรียนสุนทรวัฒนา   
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๕ นายพีระศักดิ ์ สกุลเวช ครู  โรงเรียนดอยลานพิทยา   
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๖ นายนวิรรณ   ไชยรัตน ์ ครู  โรงเรียนวัดหนองเป็ด    
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๗ นายธรีะวัฒน ์  พันธุ์แสง ครู  โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บ้ารงุ)    
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๘ นายสมมาฒย ์ อังศุภมงคล ครู  โรงเรียนเกาะสิเหร ่
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๙ นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท ์ ครู  โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๐ นางศิริพร   นวลยง ครู  โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๑ นางจุลริณ ี  ปั้นสังข ์ ครู  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี จังหวัดนนทบุรี 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๒ ว่าที่ร้อยตรีวันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครู  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุร ี
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๓ นายอภิรักษ ์  ศรีวโรบล ครู  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี จังหวัดนนทบุร ี
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๔ นางสักการะ  อารมย์เย็น ครู  โรงเรียนบางบวัทอง  จังหวดันนทบุรี 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๕ นายศรัณย์ภัทร  กาญจนาคม ครู  โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

กรรมการ 

๒๖ นางสาววนัสนนัทน ์แก้ววงศ์ศร ี ครู  โรงเรียนศรยีาภยั จังหวัดชุมพร 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

กรรมการ 

๒๗ นายสุวฒัน ์ สุทิน ครู  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรธีรรมราช 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ 

กรรมการ 

๒๘ นางสาวนราวลัลภ ์ ลีรเศรษฐากร ครู  โรงเรียนน้า้ผุด  จังหวัดตรัง 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 

กรรมการ 

    
                                                                                                ๒๙ นายวสนัต ์… 
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๒๙ นายวสันต ์ เสี้ยมแหลม ครู  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชยัภูมิ 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 

กรรมการ 

๓๐ นายกิตติภัณฑ ์  ค้าธิตา ครู  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์ จังหวดัเชียงใหม่ 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 

กรรมการ 

๓๑ นายวิทยา   ยาสาร ครู  โรงเรียนจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 

กรรมการ 

๓๒ นายไพศาล  ชนะกุล ครู  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 

กรรมการ 

๓๓ นายนพดล  กันทอน ครู  โรงเรียนพานพิทยาคม  จังหวดัเชียงราย 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 

กรรมการ 

๓๔ นางสาวนัยรตัน ์ ชัยสุข ครู  โรงเรียนตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

กรรมการ 

๓๕ นายวรุตตม ์ พวงสมบัต ิ เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๖ นายประทีป  ตีรถานนท ์ บริษัทอินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด กรรมการ 
๓๗ นายศยาม สังฆรมย์ บริษัทสุพรีม ดิสทิบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ้ากัด กรรมการ 
๓๘ นายอนวัทย ์วรรธนะภูต ิ บริษัทดิแอสไพเรอร์สกรุ๊ป จา้กัด กรรมการ 
๓๙ นางวลัลา  เรือนไชยวงศ ์ นักวิชาการศึกษา  สา้นักพัฒนากิจกรรมนักเรยีน 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กรรมการ 

๔๐ นางทองทิพย์   โคนชัยภูม ิ นักวิชาการศึกษา  สา้นักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน   
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

๔๑ นางอภันตร ี  อมราพิทักษ ์ นักวิชาการศึกษา  สา้นักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

๔๒ นางสาวพรรณมณี   ชูเชาวน ์ นายช่างศิลป์  ส้านักเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอน 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

๔๓ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริพันธ ์สอนภักดี เจ้าพนักงานธรุการ  ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

๔๔ นางสาววชัรินทร์   ประเสิดสนิธ ์ เจ้าพนักงานธรุการ   ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

๔๕ นางสาวรัตยา   หวังผล เจ้าพนักงานธรุการ  ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

๔๖ นางวรรณา   สุขสมบูรณ ์ พนักงานพิมพ์  ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

๔๗ นายวชิาญ   อัครวนสกุล นักวิชาการศึกษา  ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

    
                                                                                                  ๔๘ นางอังสนา … 
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๔๘ นางอังสนา   ม่วงปลอด นักวิชาการศึกษา  ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กรรมการ 
และผู้ชว่ยเลขานุการ 

๔๙ นางสาวสภุาพร   กุลนาม พนักงานพิมพ์  ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 
และผู้ชว่ยเลขานุการ 

     
ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ 
๑. ร่วมกันพิจารณา ก้าหนดเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือน้าไปใช้เป็นเกณฑ์การประกวดและแข่งขั นทักษะ         
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยให้เป็น
เกณฑ์ ที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นมาตรฐาน  

๒. ก้าหนดแนวทางและข้อควรค้านึงถึงในการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์    
การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จัดท้าไว้ และเพ่ือให้การประกวดและแข่งขัน
ทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นไป
ด้วย    ความเรียบร้อย       

๓. ร่วมกันให้ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ กรณีที่มีการสอบถาม หรือมีข้อสงสัย  
ต่าง ๆ จากการใช้เกณฑ์การประกวดและแข่งขันฯ 

 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

                                                                                            
                    (นายชินภัทร  ภูมิรัตน) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนย่อย 
ตามเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 62 ปีการศึกษา 2555  * 

 

1. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
1) ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา       
             -  ความหมาย/การสื่อสารด้วยภาพตามเนื้อหาที่ก้าหนดให้ 
             -  ความชัดเจนของเนื้อหาผ่านภาพกราฟิก 
             -  รายละเอียดของภาพรวมด้วยความถูกต้องและสมบูรณ์ของเนื้อหา 
2) ความคิดสร้างสรรค์         
             -  การสื่อสารจากภาพของผู้เข้าแข่งขันท่ีแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
             -  การน้าเสนอต่อคณะกรรมการ   
3) ความสวยงาม         
             -  การเลือกใช้สีทางศิลปะ 
             -  การให้แสงและเงา  หรือการไล่โทนสีทางศิลปะ 
             -  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างงานศิลปะอย่างเป็นธรรมชาติ 
4) การจัดองค์ประกอบของภาพ        

                           -  การจัด/วาง/วาดภาพลงในแต่ละเฟรมที่ก้าหนดให้ 
                           -  การเชื่อมโยงเนื้อหาของภาพจากแต่ละเฟรม 
                           -  ความสมบูรณ์ในการสื่อสารด้วยภาพรวมจากทุกเฟรม 
 
2. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 

1) ความถูกต้องสมบูรณ์ของ Story Board และเนื้อหา     
 - เลือกใช้โปรแกรมท่ีเหมาะสมกับการใช้งานจริง      
 - สามารถติดตั้งโปรแกรมท่ีต้องการใช้งานได้ส้าเร็จ     
 - ออกแบบ Story Board ตามหัวข้อที่ก้าหนดได้ครบถ้วน    
 - Story Board มีความเป็นไปได้ในการน้าไปใช้งานจริง      
 - เสร็จทันตามเวลาที่ก้าหนด         
2) การออกแบบลักษณะของฉาก ตัวละคร และการเคลื่อนไหว     
 - ลักษณะของฉาก ตัวละคร และการเคลื่อนไหว มีความสอดคล้องกัน 
 - สามารถน้าเสนอ แสดงผลได้ ไม่น้อยกว่า 2 นาที 
3) ความคิดสร้างสรรค์           
 - ออกแบบและสร้างการ์ตูนที่สื่อความหมาย ตรงตามหัวข้อที่ก้าหนด 
 - น้าเสนอแนวความคิดท่ีแปลกใหม่ สร้างสรรค์ และมีความหลากหลาย 
4) ความสวยงาม         
 - เลือกใช้สีที่เหมาะสม 
 - ชิ้นงานมีความประณีต 
5) ความถูกต้องสมบูรณ์ของภาพและเสียง        
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 - ภาพและเสียงมีความสอดคล้องกับท่าทางของตัวละคร 
 - ภาพมีความคมชัด เสียงดังฟังชัด สื่อความหมายได้ชัดเจน 

 

3. การออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1) ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลงาน       
 - ความเหมาะสมของชิ้นงาน สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง 
 - ความครบถ้วนชองชิ้นงาน 
 - งานเสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่ก้าหนด 
2) การออกแบบโครงสร้างชิ้นงาน              
 - การจัดองค์ประกอบ        
 - วัสดุที่จะน้ามาใช้เหมาะสมกับการใช้งาน 
 - มีการก้าหนดลักษณะและขนาดของชิ้นงานที่เหมาะสม      
3) ความคิดสร้างสรรค์         
 - การน้าเสนอผลงานได้สมบูรณ์       
 - ชิ้นงานมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 
 - เสริมสร้างเอกลักษณ์ แนวความคิดต่อชิ้นงาน       
4) รูปทรง (มิติ)              
 - รูปทรงของชิ้นงานแต่ละชิ้นมีความถูกต้องและสมบูรณ์ 
 - มีการจัดสมดุลของชิ้นงานอย่างเหมาะสม 

 

4. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
1) ความถูกต้องสมบูรณ์และใช้งานได้จริง       
 - เลือกใช้โปรแกรมท่ีเหมาะสมกับการใช้งานจริง 
 - สามารถติดตั้งโปรแกรมท่ีต้องการใช้งานได้ส้าเร็จก่อนการแข่งขัน 
 - ลักษณะของเกมที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับหัวข้อที่คณะกรรมการก้าหนด 
 - เป็นเกมท่ีสร้างส้าหรับผู้เล่นตามจ้านวนที่เกณฑ์ก้าหนด 
 - ใช้ภาษาและภาพที่เหมาะสม ไม่สื่อถึงการใช้ความรุนแรง 
 - เสริมสร้างพัฒนาการและสติปัญญา 
 - ไม่มี error code 
 - มีการแพ็คชิ้นงานเสร็จสิ้น 
 - สร้างชิ้นงานเสร็จทันตามเวลาที่ก้าหนด 
2) การจัดองค์ประกอบ และ user friendly      
 - การออกแบบเกมและโครงสร้างของเกม 
 - ค้าชี้แจงขั้นตอนการเล่น แต้มคะแนน เวลา และการสิ้นสุดของเกม 
 - การใช้งานง่าย เลือกเล่นเกม ก่อน/หลัง ได้ 
 - มีการสื่อสาร โต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นเกม 
 - มีการรายงานชื่อผู้เล่น ผลคะแนน ผลการแข่งขันเรียนงตามล้าดับ 
 - ความยากง่ายของเกม 
3) ความคิดสร้างสรรค์           
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 - เกมที่สร้างขึ้นสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่ก้าหนด 
 - เกมที่สร้างขึ้นน้าเสนอแนวความคิดท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจ สร้างสรรค์ และมึความหลาหลาย 
4) ความสวยงาม           
 - เลือกใช้สีที่เหมาะสม 
 - เกมที่สร้างขึ้นมีความประณีต 
5) เวลาที่ใช้ในการเล่นเกมเหมาะสมกับเนื้อหา        
 - สามารถเล่นเกมได้จบ ภายในเวลาที่ก้าหนด 
 - ก้าหนดเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมครอบคลุมเนื้อหาของเกมที่สร้างขึ้นทั้งหมด 
6) ใช้ทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างเหมาะสม       

 

5. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
1) ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา       
 - ใช้โปรแกรมเหมาะสมกับการสร้างงานให้สามารถใช้งานได้จริง 
 - หัวข้อถูกต้อง ชัดเจน 
 - จ้านวนหน้าครบถ้วนตามที่ก้าหนด 
 - เนื้อหาครบถ้วน 
 - มีองค์ประกอบครบถ้วนทุกหน้า 
 - การสะกดค้า การตัดค้า ถูกต้อง 
2) การออกแบบรูปเล่ม และการแสดงผลแต่ละหน้า      
 - ก้าหนดขนาดรูปเล่มได้เหมาะสมกับเนื้อหา 
 - เลือก template            
 - มีการใส่สันหนังสือ 
 - มีการใส่ที่คั่นหนังสือ 
 - แต่ละหน้าสามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 
3) ความเหมาะสมของข้อความ ตัวอักษร รูปภาพประกอบ     
 - การใช้ภาษา 
 - องค์ประกอบของหน้า 
 - รูปแบบตัวอักษร 
 - ภาพประกอบแต่ละหน้า   
4) การน้าเสนอข้อมูลได้ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์    
 - มีการสร้างชั้นวางหนังสือเรียบร้อยสวยงาม 
 - เนื้อหาครบถ้วนชัดเจนทุกหน้า 
 - มีการเชื่อมโยงภายในได้สมบูรณ์ (สารบัญไปเนื้อหา หัวข้อไปเนื้อหา เนื้อหาไปเนื้อหา) 
 - Export file.exe 
5) การใช้เทคนิคพิเศษ Multimedia สร้างสรรค์งานได้อย่างเหมาะสม   
 - มีการสร้างภาพตัวอักษรในลักษณะต่างๆ ใช้เอง 
 - มีการใส่เสียงประกอบได้เหมาะสมกับเนื้อหา 
 - เลือกใช้วีดีโอได้เหมาะสมกับเนื้อหา 
 - เสียงบรรยาย 
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6. การใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 
1) ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา       
             -  ความถูกต้องตามเนื้อหาที่ก้าหนดให้ 
             -  ความสัมพันธ์และต่อเนื่องของเนื้อหาผ่านสไลด์งานน้าเสนอ 
             -  ความสมบูรณ์การให้รายละเอียดของเนื้อจากสไลด์รวม 
2) การใช้ Effect ที่เหมาะสม        
             -  ความเหมาะสมของการใช้ Effect ประกอบการน้าเสนอเนื้อหา 
3) ความสวยงามของแต่ละหน้า        
             -  ความเหมาะสมของการจัดวางเนื้อหา ขนาด การตกแต่งพ้ืนหลังและอ่ืน ๆ 
                   ตามลักษณะเฉพาะของการใช้โปรแกรมน้าเสนอ   
4) ความคิดสร้างสรรค์         
             -  การสื่อสารจากสไลด์งานน้าเสนอท่ีแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
             -  การน้าเสนอต่อคณะกรรมการ   
5) การมีภาพประกอบที่เหมาะสม   

 
7. การสร้าง Webpage ประเภท CMS 

1) ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาตามที่ก้าหนด      
-  ใช้ข้อมูลและรูปภาพตามที่ก้าหนดให้ได้สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง     
-  ระบบเว็บลิงค์ท้างานได้ถูกต้องสมบูรณ์อย่างน้อย 10 หน้า   

2) การติดตั้งระบบที่ถูกต้องสมบูรณ์และแสดงผลเป็นภาษาไทย    
 -  สามารถแสดงผลเว็บไซต์ผ่าน Browser (IE,Fire Fox,Google Chrome)   

-  สามารถแสดงผลเว็บไซต์ในเครื่องตนเองผ่าน localhost หรือ 127.0.0.1 ได ้  
-   สามารถแสดงผลเว็บไซต์ในเครื่อง Client                  
-  สามารถแสดงผลเป็นภาษาไทย       
-  มีระบบเนื้อหาข่าว (Content)         
-  มีระบบดาวน์โหลด           
-  มีระบบเว็บบอร์ดหรือเว็บฟอร์รัม        

 -  มีระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บท้างาน          
3) ความคิดสร้างสรรค์         
 - ชิ้นงานที่สร้างข้ึนสามารถสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่ก้าหนด    
 - มีการน้าเสนอแนวความคิดท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจ สร้างสรรค์ และมีความหลากหลาย 
4) ความสวยงาม         
 - ระบบ Theme มีความสวยงามและเหมาะสม  
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8. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
1) ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา       
 - เลือกใช้โปรแกรมท่ีเหมาะสมกับการใช้งานจริง 
 - สามารถติดตั้งโปรแกรมท่ีต้องการใช้งานได้ส้าเร็จก่อนการแข่งขัน   
 - ชิ้นงานที่สร้างข้ึนมีความสอดคล้องกับหัวข้อที่ก้าหนด    
 - FTP ขึ้น Server ต   Host ที่จัดไว้ให้อย่างถูกต้อง 
 - สร้างชิ้นงานเสร็จทันตามเวลาที่ก้าหนด        
2) ความคิดสร้างสรรค์         
 - ชิ้นงานที่สร้างข้ึนสามารถสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่ก้าหนด    
 - มีการน้าเสนอแนวความคิดท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจ สร้างสรรค์ และมีความหลากหลาย 
3) ความสมบูรณ์เชิงโครงสร้างของ Web page      
 -          ต  ต                       
 - ก้าหนด จัดวาง Layout                        
 - มีองค์ประกอบครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้จริง    
  - ส่วนหัวของหน้า (Page Header)  
  -                            (Page Body) 
  -                 (Page Footer) 
  - รายละเอียดที่ชัดเจนในการติดต่อกับผู้จัดท้า  
4) มีระบบ Web Gallery        
 - มีการสร้างระบบ Web Gallery       ต   และ            
 - ระบบ Web Gallery ที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้จริง   
5) แทรกภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา   
 - ภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพที่แทรกมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่น้าเสนอ    
 - ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพท่ีแทรก มีความคมชัด สื่อความหมายตรงตามหัวข้อท่ีก้าหนด  
6) ความสวยงาม         
 - มีการจัดตกแต่งชิ้นงานที่น่าสนใจ      
 - ชิ้นงานมีความประณีต        
7) สามารถเชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง      
 - มีการลิงค์ส่วนประกอบภายในได้อย่างถูกต้อง      
 - มีการลิงค์ Web Gallery ไดอ้ย่างสมบูรณ์      
 - มีการลิงค์ภายนอกได้ถูกต้อง       

 

9. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor 
1) ความถูกต้องสมบูรณ์ของ Code และเนื้อหา      
 - เนื้อหา ความต่อเนื่อง        
2) ความคิดสร้างสรรค์         
 - ชิ้นงานที่สร้างข้ึนสามารถสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่ก้าหนด    
 - มีการน้าเสนอแนวความคิดท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจ สร้างสรรค์ และมีความหลากหลาย 
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3) การจัดวาง Layout อย่างเหมาะสม (Font /Table)      
4) การสร้างเฟรม ที่ก้าหนดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม     
5) การเชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  
6) การสร้างฟอร์มได้อย่างถูกต้อง        
 - เลือกองค์ประกอบได้ถูกต้อง        
 - เลือกฟอร์มได้เหมาะสมกับการใช้งาน  
7) การแทรกภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพตามท่ีก้าหนดได้ถูกต้อง    
 - ภาพเหมาะสมกับเนื้อหา          
 - สามารถประยุกต์ใช้ภาพและวีดีโอได้เหมาะสม      
 

10. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
1) ความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบตามโจทย์ที่ก้าหนด     
 - เลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมแปล (Compiler) ที่เหมาะสมและสามารถ

ติดตั้งโปรแกรมท่ีต้องการใช้งานได้ส้าเร็จก่อนการแข่งขัน 
 - มีการออกแบบผังงาน (Flowchart) หรือรหัสล้าลอง (Pseudo code) 
 - เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้ และเป็นไปตามโจทย์ที่คณะกรรมการ

ก้าหนด 
 - โปรแกรมท่ีเขียนเป็นไปตามแนวทางเดียวกับการออกแบบโปรแกรม 
 - โปรแกรมท่ีเขียนขึ้นสามารถท้างานได้ถูกต้องตามโจทย์ที่ก้าหนด 
 - เมื่อมีการทดสอบระบบโดยการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องตามแบบและข้อมูลที่ผิดพลาด 
ระบบสามารถท้างานได้อย่างสมบูรณ์ 
 - มีการจัดวาง Code                                         o            
 - use interface                                      

2) การออกแบบอย่างมีระบบ         
 - แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการลักษณะแผนผัง และ/หรือ 

ค้าอธิบายอย่างย่อ 
 - อธิบายแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องชัดเจน เข้าใจ

ง่าย 
3) วิธีการที่น้ามาใช้ในการแก้ปัญหา        
 - น้าเสนอเทคนิคที่สามารถน้ามาใช้ในการแก้ปัญหาการท้างานของโปรแกรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 - เลือกใช้โครงสร้างข้อมูล ค้าสั่ง ฟังก์ชั่น ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหาที่

ก้าหนดให ้
 
11. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 

1) ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและสื่อน้าเสนอ     
 - ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารตามรูปแบบที่ก้าหนด (จัดท้ารายงานที่ครบถ้วน 

ถูกต้อง สมบูรณ์ มีรูปแบบและเนื้อหาสาระตรงกับที่ก้าหนด) 
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 - ความถูกต้องครบถ้วนของการน้าเสนอ (จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ้าเป็นต่อการ
น้าเสนอโครงงานได้ครบถ้วน พร้อมใช้งาน) 

 - ความถูกต้องของสื่อน้าเสนอ (จัดท้าบอร์ดส้าหรับน้าเสนอโครงงานตามรูปแบบและ
ขนาดที่ก้าหนด) 

2) ประโยชน์และและความส้าคัญ        
 ก. ด้านวิชาการ 
  - จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารเพ่ิมเติม  
  - จากผลงานของโครงงานที่พัฒนาขึ้น 
  - จากการประยุกต์ใช้ (บูรณาการ) องค์ความรู้ 
 ข. ด้านการน้าไปใช้ 
  - เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา/นักเรียน โรงเรียน และการศึกษา 
  - มีคุณค่าในการน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้จริง 
3) กระบวนการและข้ันตอนการท้าโครงงานฯ      
 - คัดเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ 
 - มีกระบวนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
 - มีการจัดท้าข้อเสนอโครงงาน 
 - มีกระบวนการพัฒนาโครงงาน 
 - จัดท้ารายงานน้าเสนอและเผยแพร่ได้สมบูรณ์ 
4) ความคิดสร้างสรรค์          
 - โครงงานทีน่้าเสนอ มีความเป็นรูปธรรม สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ได้จริง 
 - โครงงานที่น้าเสนอ มีความคิดที่แปลกใหม่ น่าสนใจ สร้างสรรค์ และมีความหลากหลาย 
 - ผลผลิตที่แปลใหม่ มีคุณค่าต่อผู้พัฒนา สังคม และวัฒนธรรม 
 - ระดับความคิดสร้างสรรค์ (ระดับต้น/กลาง/สูง) 
5) การน้าเสนอโครงงาน         
 - น้าเสนอได้ตรงประเด็น ได้เนื้อหาสาระครบถ้วน  
 - ลีลาการน้าเสนอน่าสนใจ เข้าใจง่าย 
 - น้าเสนอภายในเวลาที่ก้าหนด 
 - ความถูกต้องและชัดเจนในการตอบข้อซักถาม 
6) การส่งเอกสารโครงงานตรงเวลา       
 -จัดส่งรายที่เสร็จสมบูรณ์ จ้านวน 5 เล่ม ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันล่วงหน้า ตามที่

ก้าหนด 
 
12. การตัดต่อภาพยนตร์   

1) ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์        
 - เลือกใช้โปรแกรมท่ีเหมาะสมกับการใช้งานจริง 
 - สามารถติดตั้งโปรแกรมท่ีต้องการใช้งานได้ส้าเร็จก่อนการแข่งขัน 
 - ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับหัวข้อหรือเนื้อเรื่องที่คณะกรรมการก้าหนด 
 - ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้น มีองค์ประกอบครบถ้วน ดังนี้  
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   - ชื่อเรื่อง (Title) 
   - ภาพ เสียง ข้อความกราฟิก 
   - ข้อมูลรายละเอียดของผู้จัดท้าและผู้ให้การสนับสนุน (End Credit) 
 - สร้างชิ้นนงานเสร็จทันตามเวลาที่ก้าหนด 
2) เทคนิคของการตัดต่อภาพยนตร์       
 - มีการใช้ Visual Effect               
 - การเลือกใช้ Visual Effect สอดคล้องกับเนื้อหา 
 - มีจังหวะในการใช้ Visual Effect ได้เหมาะสม 
 - สามารถน้าไฟล์วีดีโอ มาตัดต่อและเกิดความต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม 
 - เสียงประกอบกับเนื้อหา มีจังหวะในการน้าเสนอได้เหมาะสม 
 - บทประกอบเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา การออกเสียง อักขระชัดเจน 
3) บทภาพยนตร์ (Story Board)        
 - มีการจัดท้าและออกแบบบทภาพยนตร์ (Story Board) ตามหัวข้อที่ก้าหนดให้ 
 - มีการเขียน Story Board 
 - ภาพยนตร์ที่ตัดต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีความยาวตามที่เกณฑ์ก้าหนดไว้ 
4) ความคิดสร้างสรรค์             
 - ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นสามารถสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่ก้าหนด 
 - ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมีการน้าเสนอความคิดที่แปลกใหม่ น่านใจ สร้างสรรค์ และมีความ

หลากหลาย 
 
13. การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์  

1) เกณฑ์การให้คะแนนการตอบค้าถามความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แบบปรนัย จ้านวน    
30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (30 คะแนน)  

2) เกณฑ์การให้คะแนนการตอบค้าถามความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แบบอัตนัย จ้านวน     
4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน (20 คะแนน) 

3) เกณฑ์การให้คะแนนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จ้านวน 50 คะแนน   
13.4.3.1 ต้ังค่าตามโจทย์ได้         
13.4.3.2 เวลาที่เหลือจากการประกอบคอมพิวเตอร์จนเสร็จสิ้น    

 (ทุก 10 นาที เท่ากับ 1 คะแนน ตั้งแต่ 100 นาที ขึ้นไป ได้คะแนนเต็ม)   
13.4.3.3 ประกอบชิ้นส่วนได้ถูกต้องครบถ้วน      
13.4.3.4 ติดตั้งระบบปฏิบัติการเรียบร้อยถูกต้อง     
13.4.3.5 ติดต้ัง Driver ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง เรียบร้อย   
13.4.3.6 คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายที่กรรมการก้าหนดได้    
13.4.3.7 ชิ้นส่วนที่ประกอบ ไม่ช้ารุด หัก งอ หรือเสียหาย           
13.4.3.8 ความเรียบร้อยทั้งภายใน และภายนอกเครื่อง    

.................................................................................. 
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หมายเหตุ     * เป็นเพียงตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนย่อยในแต่ละกิจกรรม ซึ่งคณะกรรมการจัดท้าเกณฑ์       
การประกวดและแข่งขันฯ ได้พิจารณาและเรียบเรียงจากการประกวดและแข่งขันฯ ในครั้งที่ผ่าน ๆ มา เท่านั้น     
จึงขอให้เป็นเอกสิทธิ์และดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้จัดการประกวดและแข่งขันฯ และคณะกรรมการตัดสิน     
ที่จะใช้ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนย่อยนี้หรือไม่ก็ได้ หรืออาจจะคิดขึ้นมาใหม่ก็สามารถท้าได้ ทั้งนี้จะต้องให้มี
ความสอดคล้องตามเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 
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แนวด าเนินการและข้อควรค านึงถึงบางประการ   
ในการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  * 
----------------------------------------- 

เพ่ือให้การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ในระดับต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ขอเสนอแนะแนวด้าเนินการและข้อควร
ค้านึงถึงบางประการ เพ่ือใช้ในการจัดประกวดและแข่งขันฯ ข้างต้น  ดังนี้ 

 
ก. แนวด าเนินการแข่งขัน 
 1. การเตรียมการเข้าแข่งขัน 

 1.1 แจกเกณฑ์การประกวดและแข่งขันฯ ไปยังหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 1.2 ก้าหนดสถานที่แข่งขัน 
 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการตัดสิน 
 1.4 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการตัดสิน เพ่ือรับทราบรายละเอียดต่างๆ 

รวมถึง   การจัดเตรียมทรัพยากร โจทย์ ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน 
 1.5 จัดตารางการแข่งขันให้เรียบร้อย 
 1.6 จดัท้ารายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่าย 
 1.7 หาผู้ประสานงานของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 1.8 จัดท้าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของการแข่งขัน หรือใช้ social network เพ่ือเป็น

ประโยชน์ในการสื่อสาร 
 1.9 ประกาศสเป็คคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันให้ทราบทั่วกัน 
  ฯลฯ 

 2. การด้าเนินงานแข่งขัน 
 2.1 การตรวจสอบความพร้อมด้านต่างๆ  
 2.2 การจัดเตรียมห้องแข่งขันพร้อมอุปกรณ์เพ่ือรวบรวมผลงานของผู้เข้าแข่งขัน 
 2.3 กรรมการจะต้องเก็บหลักฐาน แผ่นโปรแกรมท่ีผู้เข้าแข่งขันน้ามาใช้ในการแข่งขันทั้งหมด 
 2.4 ตรวจสอบความพร้อมของข้อสอบ หัวข้อ โจทย์ พร้อมทรัพยากรที่ใช้ในการแข่งขัน  
 2.5 ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารในการรับลงทะเบียนรายงานตัว 
 2.6 ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน เช่น แบบกรอก

คะแนน แบบรายงานผล แบบสรุปผล เอกสารขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
 2.7 การด้าเนินการใดๆ เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประกวดและแข่งขันเพ่ือให้

สอดคล้อง  กับสถานการณ์ ขอให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และไม่ขัดแย้งกับเกณฑ์การประกวดและแข่งขันฯ 
ของส่วนกลาง 
 ฯลฯ 
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3. การรายงานผล 
 3.1 ส่งแบบสรุปและรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการ 
 3.2 ให้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
  -  ปัญหาและข้อเสนอแนะที่พบระหว่างการประกวดและแข่งขัน  

- ข้อมูลรายชื่อผู้ชนะอันดับ 1-3 จากระดับภาค ที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ 
ประกอบด้วย ชื่อนักเรียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์  

-  ผลงานของผู้ชนะอันดับ 1-3 จากระดับภาค 
  ส่งไปที่  ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด้าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
 ฯลฯ 
 

ข. ข้อควรค านึงถึง 
 1. ด้านการบริหารจัดการคณะท้างาน/ทีมงาน 

 1.1 เนื่องจากคณะท้างานที่ เกี่ยวข้องกับการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์   มีจ้านวนมาก จึงควรค้านึงถึงเรื่องการวางแผน การบริหารจัดการ การประชุมเพ่ือเตรียม   
ความพร้อม รวมทั้งการดูแลสิทธิประโยชน์ของคณะท้างานที่ควรได้รับ และควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของบุคคล
เหล่านั้นให้ได้รับทราบด้วยเพื่อความคล่องตัวในการสั่งการและการมาช่วยปฏิบัติงาน 

 1.2 ทีมงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีอ้านาจการตัดสินใจในบางเรื่องและควรรับรู้บทบาทที่ได้รับ      
อย่างชัดเจน เช่น การประสานงาน การเตรียมการ การตัดสินผลการแข่งขัน เป็นต้น เพ่ือให้การจัดแข่งขัน      
มีความคล่องตวั และสามารถด้าเนินการได้อย่างราบรื่น 

 1.3 ในการประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการจัดประกวดและแข่งขัน ควรแจ้งมติ     
การประชุมให้คณะท้างานจัดประกวดแข่งขันชุดย่อยๆ ได้รับทราบด้วย เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปตามมติ    
ที่ประชุมในแนวทางเดียวกัน 

 1.4 สามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เพ่ือการประสานงานได้ เช่น ช่องทาง E Office ข่องทางเว็ปไซต์ 
หรือ SMS เป็นต้น 
 2. ด้านบทบาทหน้าที่ ความน่าเชื่อถือ และมาตรฐานของคณะกรรมการ 

 2.1 ควรให้ยึดถือหลักเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มาจาก
ส่วนกลางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การด้าเนินการใดๆ เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง จะต้องไม่ขัดแย้ง      
กับเกณฑ์การประกวดและแข่งขันฯ ของส่วนกลาง 

 2.2 การแต่งตั้ งคณะท้างานและกรรมการตัดสิน ควรเป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ในเกณฑ์            
การประกวดและแข่งขันฯ โดยขอให้พิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ให้มาก
ที่สุด เท่าท่ีจะท้าได้ และขอให้หลีกเลี่ยงผู้ที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียกับการแข่งขัน 

 2.3 การเชิญคณะกรรมการตัดสินจากภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการจัดการประกวดและแข่งขัน ท้าให้สะดวกต่อการด้าเนินงาน ทั้ งรวดเร็ว แน่นอน และเป็นกลางในการ
ตัดสิน 

2.4 จ้านวนกรรมการ ควรมีจ้านวนตามความเหมาะสม เช่น กรรมการตัดสิน 3-5 คน กรรมการ
ควบคุมการแข่งขัน 2 คน ต่อรายการแข่งขัน และประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการแต่ละชุด        
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เพ่ือซักซ้อมรายละเอียด และการนัดหมายที่แน่นอน หลีกเลี่ยงการแต่งตั้งกรรมการซ้้าซ้อนกิจกรรมการแข่งขัน 
เพราะจะท้าให้เกิดปัญหาตอนตรวจและตัดสินผลงาน 

 2.5  ควรมีการประชุมกรรมการตัดสินเพื่อรับทราบเกณฑ์และรายละเอียด การเตรียมโจทย์ หัวข้อ 
ทรัพยากร และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการแข่งขัน 
 3. ด้านการควบคุมเวลาการแข่งขัน 

ควรก้าหนดเวลาในการแข่งขันให้เหมาะสมและชัดเจน โดยควรค้านึงถึงเวลาในการตรวจผลงาน   
และการรวบรวมคะแนนการตัดสินด้วย หากพบว่าต้องใช้เวลาในการด้าเนินการมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรมี
แผนส้ารอง ปรับเปลี่ยนวิธีการ และซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจตรงกัน ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับ     
ทุกฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าแข่งขัน กรรมการ และทีมงาน 
 4. ด้านความพร้อมของสถานที่จัดแข่งขัน 

 4.1 เนื่องจากการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมต้องใช้ห้องแข่งขันหลายห้อง เพ่ือรองรับทีมแข่งขัน
จ้านวนมาก ดังนี้ การจัดสถานที่ส้าหรับการประกวดและแข่งขันฯ จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างล้าบาก หากเป็นไปได้
ควรจัดให้อยู่ในสถานที่ 1-2 แห่ง เท่านั้น ไม่ควรจัดกระจายหลายโรงเรียน เพ่ือป้องกันปัญหาและข้อจ้ากัด
ต่างๆ ที่จะตามมา 

 4.2 ควรจัดท้าป้ายประกาศเพ่ือแจ้งสถานที่และห้องแข่งขันให้ชัดเจน อาจจัดทีมงานไว้คอยตอบ
ข้อซักถามหรือพาไปยังห้องแข่งขัน จัดเจ้าหน้าที่ดูแล อ้านวยความสะดวกเรื่องการจอดรถ หรือมีการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อให้รับทราบทั่วกัน 
 5.  ด้านการส่งเสริมความเป็นระเบียบวินัย และการจัดแข่งขันให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม   

 5.1 ควรจัดสถานที่แข่งขันให้เหมาะสมกับประเภท/รูปแบบการแข่งขัน และควรอนุญาตเฉพาะ   
ผู้เข้าแข่งขัน กรรมการ และผู้ที่เก่ียวข้อง ให้เข้าไปได้เท่านั้น 

 5.2 ควรจัดสถานที่รับรองส้าหรับครู ผู้ปกครอง และบุคคลอ่ืนๆ พร้อมเครื่องอ้านวยความสะดวก      
ตามความจ้าเป็น เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่รบกวนการแข่งขันของนักเรียน 

 5.3 ไม่ควรอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันน้าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในทุกประเภท รวมทั้ง
อุปกรณ์สื่อสารอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนควรปรับ   
ให้ออกจากการแข่งขันทันที หรือหากรู้ภายหลังก็ควรตัดสินให้ปรับตกโดยไม่มีเงื่อนไข  

5.4 ในกรณีของการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ควรแจ้งให้ผู้ส่งผลงาน (โรงเรียน) ทราบด้วยว่า    
โครงงานชิ้นเดียวกัน สามารถส่งเข้าประกวดได้เพียง 1 รายการแข่งขัน เท่านั้น หากพบว่าส่งผลงานซ้้าซ้อน          
จะพิจารณาปรับตกท้ังหมด 

 5.5 โจทย์ หัวข้อ ที่ใช้ในการแข่งขัน ขอให้แจ้งในห้องแข่งขันเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ก่อนล่วงหน้า      
เพ่ือความเหมาะสมอาจใช้วิธีการจับสลากสุ่มเลือกหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน 

 5.6 การจัดที่นั่งให้กับผู้เข้าประกวดและแข่งขัน ให้เป็นการสุ่ม เช่น การจับสลากหมายเลขที่นั่ง 
 6. ด้านการปกป้องสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน 

 ควรแจ้งหรือขอความร่วมมือกับคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน และผู้เข้าแข่งขัน ต้องไม่ให้ความ
ยินยอม หรือมอบผลงานให้กับบุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด เพ่ือป้องกันการแอบอ้างน้าผลงานไป
ลอกเลียนแบบ ท้าซ้้า โดยที่เจ้าของผลงานไม่รู้ หรือไม่ได้อนุญาต 
 7. ด้านคอมพิวเตอร์/วัสดุอุปกรณ์  และทรัพยากรที่ใช้ในการแข่งขัน 

 7.1 คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันจัดคอมพิวเตอร์และ Server ส้าหรับการแข่งขันให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประกวดและแข่งขันฯ และแจ้งประกาศเพ่ือให้ทราบทั่วกัน   



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  หน้า  76 
 

 7.2  ควรจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ส้ารองไว้จ้านวนหนึ่ง เพ่ือป้องกันปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์     
ไม่เพียงพอ กรณีคอมพิวเตอร์ช้ารุด หรือติดไวรัส จนไม่สามารถใช้งานได้ 

 7.3  วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรที่ใช้ในการประกวดและแข่งขันฯ เช่น ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ ไฟล์
ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้ และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันน้าวัสดุอุปกรณ์ 
และทรัพยากรอื่นๆ เข้ามาใช้ในการแข่งขัน 
 8. ด้านเกณฑ์การให้คะแนน   
  การก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละกิจกรรม ให้เป็นเอกสิทธิและอยู่ ในดุลยพินิจ              
ของคณะกรรมการที่จะก้าหนดได้ โดยให้อยู่ในแนวทางที่สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนที่ก้าหนดไว้ใน
เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แต่ละกิจกรรม 
 9. ด้านการรายงานข้อมูล และรายงานผลการแข่งขัน 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก้าหนดใช้ระบบการลงทะเบียน การรายงานข้อมูล 
และรายงานผลการแข่งขัน ซึ่งพัฒนาโปรแกรมโดยอาจารย์ไพศาล ชนะกุล และคณะ เพ่ือให้เป็นระบบเดียวกัน 
ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย หรือต้องการค้าแนะน้าในการใช้งานโปรแกรม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์ไพศาล 
ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36             
โทร. 08-1594-9748 และ e-mail : paisan2549@hotmail.com 

ฯลฯ 
............................................................................................................................. ................ 

 
หมายเหตุ     * เป็นเพียงการเสนอแนะแนวด้าเนินการและข้อควรค้านึงถึงบางประการ เพ่ือให้การจัดประกวด
และแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 
2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้น  ขอให้เป็นเอกสิทธิและอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ
ประกวดและแข่งขันฯ และคณะกรรมการตัดสิน ที่จะก้าหนดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากนี้ได้ตามที่เห็นสมควร    
โดยให้มีความสอดคล้อง และไม่ขัดแย้งกับเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฯ 
ที่ก้าหนดไว้ 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
  นายชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้อ้านวยการ 
 

คณะผู้จัดท าต้นฉบับ 
1 นายเอนก   รัตน์ปิยะภาภรณ ์ ผู้อ้านวยการส้านักเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอน  

รักษาการในต้าแหนง่ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2 นางอัจฉรา  จนัทพลาบูรณ ์ นักวิชาการศึกษา  สา้นักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3 นายสมศักดิ ์ ฮดโท ศึกษานิเทศก์  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

4 นายชาล ี ส้ารองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต ๑ 

5 นางอุไรวรรณ  ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์   
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ 

6 นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา ศึกษานิเทศก์    
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

7 นายสาโรช  มงคลเนตร ์ ศึกษานิเทศก์  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

8 นางสาววภิา   รักงาม ศึกษานิเทศก์  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ 

9 นางสุภัค  เพลงสา ศึกษานิเทศก์   
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ 

10 นางสาวเยาวลักขณ ์ อยู่ฤกษ์ ศึกษานิเทศก์  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

11 นางนันทพร  มั่นทัพ ศึกษานิเทศก์  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

12 นางอิสรีย ์ บานแย้ม ศึกษานิเทศก์ 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 

13 นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์ ครู  โรงเรียนสุนทรวัฒนา   
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ 

14 นายพีระศักดิ ์ สกุลเวช ครู  โรงเรียนดอยลานพิทยา   
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 

15 นายนวิรรณ   ไชยรัตน ์ ครู  โรงเรียนวัดหนองเป็ด    
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 
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16 นายธรีะวัฒน ์  พันธุ์แสง ครู  โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บ้ารงุ)    
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

17 นายสมมาฒย ์ อังศุภมงคล ครู  โรงเรียนเกาะสิเหร ่
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต ๑ 

18 นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท ์ ครู  โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต ๑ 

19 นางศิริพร   นวลยง ครู  โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

20 นางจุลริณ ี  ปั้นสังข ์ ครู  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี จังหวัดนนทบุรี 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

21 ว่าที่ร้อยตรีวันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครู  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุร ี
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

22 นายอภิรักษ ์  ศรีวโรบล ครู  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี จังหวัดนนทบุร ี
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

23 นางสักการะ  อารมย์เย็น ครู  โรงเรียนบางบวัทอง  จังหวดันนทบุรี 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

24 นายศรัณย์ภัทร  กาญจนาคม ครู  โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ส้านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

25 นางสาววนัสนนัทน ์แก้ววงศ์ศร ี ครู  โรงเรียนศรยีาภยั จังหวัดชุมพร 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

26 นายสุวฒัน ์ สุทิน ครู  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรธีรรมราช 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ 

27 นางสาวนราวลัลภ ์ ลีรเศรษฐากร ครู  โรงเรียนน้า้ผุด  จังหวัดตรัง 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 

28 นายวสันต ์ เสี้ยมแหลม ครู  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชยัภูมิ 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 

29 นายกิตติภัณฑ ์  ค้าธิตา ครู  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์ จังหวดัเชียงใหม่ 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 

30 นายวิทยา   ยาสาร ครู  โรงเรียนจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 

31 นายไพศาล  ชนะกุล ครู  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 

32 นายนพดล  กันทอน ครู  โรงเรียนพานพิทยาคม  จังหวดัเชียงราย 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 

33 นางสาวนัยรตัน ์ ชัยสุข ครู  โรงเรียนตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

34 นายวรุตตม ์ พวงสมบัต ิ เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต ๑ 
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35 นายประทีป  ตีรถานนท ์ บริษัทอินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
36 นายศยาม สังฆรมย์ บริษัทสุพรีม ดิสทิบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
37 นายอนวัทย ์วรรธนะภูต ิ บริษัทดิแอสไพเรอร์สกรุ๊ป จา้กัด 
38 นางวลัลา  เรือนไชยวงศ ์ นักวิชาการศึกษา  สา้นักพัฒนากิจกรรมนักเรยีน 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
39 นางทองทิพย์   โคนชัยภูม ิ นักวิชาการศึกษา  สา้นักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน   

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
40 นางอภันตร ี  อมราพิทักษ ์ นักวิชาการศึกษา  สา้นักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
41 นางสาวพรรณมณี   ชูเชาวน ์ นายช่างศิลป์  ส้านักเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอน 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
42 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริพันธ ์สอนภักดี เจ้าพนักงานธรุการ  ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
43 นางสาววชัรินทร์   ประเสิดสนิธ ์ เจ้าพนักงานธรุการ   ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
44 นางสาวรัตยา   หวังผล เจ้าพนักงานธรุการ  ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
45 นางวรรณา   สุขสมบูรณ ์ พนักงานพิมพ์  ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
46 นายวชิาญ   อัครวนสกุล นักวิชาการศึกษา  ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
47 นางอังสนา   ม่วงปลอด นักวิชาการศึกษา  ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
48 นางสาวสภุาพร   กุลนาม พนักงานพิมพ์  ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
คณะบรรณาธิการ  

1 นายเอนก   รัตน์ปิยะภาภรณ ์ ผู้อ้านวยการส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
รักษาการในต้าแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2 นายวิชาญ   อัครวนสกุล นักวิชาการศึกษา  ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3 นางอังสนา   ม่วงปลอด นักวิชาการศึกษา  ส้านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 

 
ความเป็นมา 
 ด้วยส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เล็งเห็นประโยชน์ของการน้าหุ่นยนต์มาเป็น
สื่อและเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และให้ความส้าคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ และการ
ออกแบบเทคโนโลยี การน้าความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ กลศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาบูรณาการกับ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ซึ่งการประกวดและแข่งขัน
หุ่นยนต์ สพฐ.             งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 จะช่วยกระตุ้นและส่ง เสริม
ให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เกิดแรงบันดาลใจที่ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงาน การออกแบบและสร้าง
หุ่นยนต์ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือเสริมความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนและ
เยาวชนของชาติต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ครูผู้สอน และนักเรียนที่สนใจได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญด้วย
หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 
 2. เพ่ือให้ครูผู้สอน และนักเรียนตระหนัก เห็นความส้าคัญของการน้าสื่อหุ่นยนต์ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า 
 3. เพ่ือพัฒนาทักษะ ความสามารถของครู นักเรียนด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม
หุ่นยนต์และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม 
 4. เพ่ือพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
ให้ทันต่อโลกเทคโนโลยีในชีวิตประจ้าวัน โดยใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อ 
 5. เพ่ือค้นหาและพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันใน
เวทีระดับนานาชาติต่อไป 
 
ขอบเขตและความหมายของหุ่นยนต์ 
 
  หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control Robot) 

หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control Robot) หมายถึงการน้ามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุทาง
กลศาสตร์ อาจมีการใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับชนิดต่างๆและใช้อุปกรณ์ทั่วไปอย่างไม่จ้ากัดมา
ออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ ในการปฏิบัติภารกิจต้องใช้ระบบสมองกล (Computer 
System) ชนิดใดชนิดหนึ่ง และ/หรือ มีการเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุมการท้าภารกิจแบบ
อัตโนมัติหลังเริ่มต้น ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ด้วยสวิทซ์เปิด-ปิดเพียงครั้งเดียว ระหว่างการแข่งขันห้ามใช้อุปกรณ์
ควบคุมใดๆ ทั้งแบบมีสาย ไร้สาย หรือแบบสัญญาณวิทยุ ในการส่งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์ ผลการแข่งขันขึ้นอยู่
กับการเขียนโปรแกรมควบคุมกลไกท้าให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ก้าหนดได้ทันเวลา 
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หุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control Robot) 
หุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control Robot) หมายถึงการน้ามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุทาง

กลศาสตร์ อาจมีการใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับชนิดต่างๆและใช้อุปกรณ์ทั่วไปอย่างไม่จ้ากัดมา
ออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ ในการปฏิบัติภารกิจจะใช้  หรือไม่ใช้ระบบสมองกล 
(Computer System) ชนิดใดชนิดหนึ่ง และ/หรือ มีหรือไม่มีการเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุม
การท้าภารกิจหลังเริ่มต้นในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์  สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมใดๆ ทั้งแบบมีสาย ไร้สาย หรือ
แบบสัญญาณวิทยุ ในการส่งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์ เพ่ือท้าให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ก้าหนดได้
ทันเวลา 
 

หุ่นยนต์แบบผสม (Automatic Control Robot& Manual Control Robot) 
การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม (Automatic Control & Manual Control) หมายถึงการน้า

หุ่นยนต์         2 ชนิด คือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ จ้านวน 1 ตัว  และหุ่นยนต์บังคับมือ จ้านวน 1 ตัว มาปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกันตามที่โจทย์กติกาการแข่งขันก้าหนดไว้ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555                
ได้ก้าหนดให้ผู้แข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเองทุกทีม ซึ่งการประกอบหุ่นยนต์จะท้าให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์ จะท้าให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ ความช้านาญ และได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การประกอบหุ่นยนต์ ดังต่อไปนี้ 
 
1. การปลูกฝังคุณธรรมจากการแข่งขันหุ่นยนต์  
 1.1 มีความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบคู่แข่งขันและมีน้้าใจนักกีฬา 
 1.2 มีความรับผิดชอบ สามารถท้างานเป็นทีม และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 1.3 ตรงต่อเวลา มีระเบียบ มีวินัย มีความอดทน และมีสมาธิในการท้างาน 
 1.4 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
2. ทักษะเบื้องต้นและองค์ความรู้พ้ืนฐานของการประกอบหุ่นยนต์ทุกประเภท คือ 
 2.1 ทักษะในการออกแบบและเขียนแบบเพ่ือสร้างชิ้นงาน 
 2.2 ทักษะในการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น 
 2.3 รู้เข้าใจและมีทักษะทางด้านกลศาสตร์ เช่น  
 
  1) สามารถอธิบายเรื่องแรงต้านหรือแรงเสียดทาน /จุดหมุน ได ้ 
  2) สามารถอธิบายหลักการสมดุล ของวัตถุและน้ามาประยุกต์ได้     
  3) สามารถอธิบายหลักการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน จากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล และ
สามารถน้าพลังงานกลไปใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ได้ 
 2.4 มีทักษะในการสร้าง /ประกอบและทดสอบการท้างานของหุ่นยนต์   
  1) สามารถประกอบเฟืองทดรอบได้หลากหลายรูปแบบ  
  2) สามารถน้ารูปแบบของเฟืองทดที่ประกอบแต่ละรูปแบบไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
  3) เข้าใจและสามารถจัดการเชื่อมต่อวัสดุที่เป็นขาของหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ได้อย่างสมดุล  
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การด าเนินงานด้านหุ่นยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(สพป. และ สพม.) 

การแข่งขันระดับภาค 4  ภูมิภาค คัดเลือกตัวแทนลา้ดับที่ 
1-8 เข้าแข่งขันระดับชาติ 

ฟ 

การแข่งขันระดับชาต ิ
(ด้าเนินการโดย ส้านกัพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา) 

ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 
 

 
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีด้าน

หุ่นยนต์ประจา้จังหวัด 
ดูข้อมูลได้ที่ www.thairobot.in.th 

 

 
คณะกรรมการ 

จากส้านกัพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา 

อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ โดยศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์
ประจ้าจังหวัดขยายผลจัดอบรมให้ความรู้ในการสร้างหุ่นยนต์ แก่คณะครู นักเรียน และประสานความร่วมมือกับ
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในด้านการจัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัต ิสพฐ.  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 

 
1. กติกาการแข่งขัน 

กติกาการแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติได้ถูกจัดท้าข้ึนด้วยคณะกรรมการผู้จัดเตรียมงานและ
ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 เท่านั้น 

 
2. คุณสมบัติการเข้าร่วมแข่งขันและองค์ประกอบของทีม 
  ดูรายละเอียดได้จากตารางสรุปกิจกรรมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ 
 

3.  ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการแข่งขัน 
     1. ไม่จ้ากัดชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่น้ามาใช้ในการแข่งขัน  
     2. ทีมท่ีเข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมและน้าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ้าเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขันรวมทั้ง            

ตัวก้าเนิดพลังงาน (Battery)  ซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์มาเอง 
     3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่ส้ารองมาด้วย คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือ

จัดหามาทดแทนไม่ว่าในกรณีใด ๆ  
 

4. กฎข้อบังคับหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
 1. ขนาดของหุ่นยนต์ก่อนเริ่มเดินต้องมีขนาดไม่เกิน 250 มม. × 250 มม. × 250 มม.  
 2. หุ่นยนต์ต้องท้างานโดยอัตโนมัติเท่านั้น (ไม่มีการใช้รีโมทคอนโทรล) 
 3. อนุญาตให้ใช้แผงวงจรควบคุม (Microcontroler) เพียง 1 แผงเท่านั้น 
 4. ไม่จ้ากัดจ้านวนมอเตอร์และเซนเซอร์ที่ใช้การแข่งขัน 
 5. ห้ามใช้ (ปิด) ช่องสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพ่ือการควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างการแข่งขัน 
       6. หุ่นยนต์ของแต่ละทีมต้องท้างานอัตโนมัติและสามารถผ่านภารกิจได้ด้วยตัวเอง ไม่อนุญาตให้ใช้       

การควบคุมหุ่นด้วยวิธีการอ่ืนได้แก่ การสื่อสารผ่านวิทยุต่าง ๆ เครื่องมือรีโมทคอนโทรล และการใช้สาย
เชื่อมต่อ ทีมท่ีฝ่าฝืนกฎนี้จะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันนัดนั้น และต้องออกจากการแข่งขันทันที 
 
5. กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน 
      1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่การแข่งขัน        
      2. ให้แยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ทุกชิ้น ก่อนการเข้าร่วมการแข่งขัน  
      3. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้ จนกว่ากรรมการจะอนุญาต 
      4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพื้นที่
การแข่งขัน เท่านั้น 
      5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันน้าหุ่นยนต์ออกจากพ้ืนที่แข่งขันหลังจากการรายงานตัวเสร็จสิ้น 

     6. คณะกรรมการจะท้าการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบ โดยให้แต่
ละทีมเตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นท่ี ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น  



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  หน้า  84 
 

     7. ไม่อนุญาตให้กระท้าการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่                       
ในระหว่างการแข่งขัน บุคคลใดที่ฝ่าฝืนกฎนี้จะถูกพิจารณาให้ออกจากบริเวณการแข่งขันทันที 

 
6. การแข่งขัน 

1. กรรมการตัดสินท้าการรวบรวมคะแนนการแข่งขันในแต่ละรอบ เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันของ
ทุกทีม กรรมการจะน้าคะแนนของแต่ละทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจากการแข่งขัน 2 รอบ มาเรียงจัดอันดับเพ่ือ
หาทีมชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับต่อไป   

2. เมื่อทุกทีมเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบให้น้าหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ที่ก้าหนด จนกว่า
คณะกรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้งพร้อมกัน 

 
 
 
 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  หน้า  85 
 

 
อุปกรณ์และกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัต ิ

ระดับประถมศึกษา 
 

 
ภาพจ้าลองสนามหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับประถมศึกษา 

 
1. ภารกิจ 
          หุ่นยนต์เดินตามเส้นทางโค้งผ่านเส้นตัดขวางที่จุด A แล้วไปเคลื่อนย้ายกระป๋องเข้าพ้ืนที่เก็บ 3 
กระป๋องแล้วเคลื่อนที่ผ่านลูกระนาด ไปหยุดทีจุ่ดสิ้นสุด 
 
2. ข้อก าหนด 

2.1  สนามพ้ืนสีขาวขนาด 2,400 มม. x 1,200 มม. เส้นสีด้า ขนาด 20 ± 5 มม. มีลักษณะดังภาพ 
2.2  สนามแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

- พ้ืนที่ 1 เส้นทางโค้ง มีเส้นตัดขวางที่จุด A 
- พ้ืนที่ 2 เคลื่อนย้ายวัตถุ (กระป๋อง) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. สูง 100 มม. น้้าหนักไม่เกิน 

50 กรัม จ้านวน 3 กระป๋อง เข้าไปในพ้ืนที่สี่เหลี่ยมที่ก้าหนดอยู่ข้างหน้า 
- พ้ืนที่ 3 ทางตรงมีลูกระนาด 4 อัน สูงไม่เกิน 5 มม. เช่น ไม้ตะเกียบกลม 

2.3  การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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3. กฎกติกา 

3.1 หุ่นยนต์ออกจากจุดเริ่มต้น และเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ 1,2,3 และปฏิบัติภารกิจตามท่ีก้าหนด แล้ว
เคลื่อนที่ไปยังจุดสิ้นสุด 

3.2  ระยะเวลาการแข่งขัน 180 วินาที แต่ละทีมแข่งขัน 2 รอบ ให้นับคะแนนจากครั้งที่ได้สูงสุด แล้วน้า
คะแนนมาเรียงล้าดับหาผู้ชนะการแข่งขันและล้าดับรองลงมา 

     3.3 หากคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาดังนี้ 
           3.3.1 กรณีท่ีท้าภารกิจเสร็จสมบูรณ์  
                   -  หุ่นยนต์ที่ใช้เวลาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ  
                   -  แต่ถ้าใช้เวลาเท่ากันอีก ให้หุ่นยนต์ที่มีน้้าหนักน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ  
                   -  ถ้ายังมีน้้าหนักเท่ากันอีกให้ทีมที่มีคะแนนเท่ากันแข่งขันกันใหม่เพ่ือจัดเรียงล้าดับใหม่ 
           3.3.2 กรณีท่ีท้าภารกิจไม่เสร็จสมบูรณ์  
                   -  ใช้เวลาครบ 180 วินาที หรือ ถ้าขอยุติการแข่งขันก่อนหมดเวลาให้ถือว่าได้ใช้เวลาครบ      
          180 วินาที เท่ากัน 
                   -  ให้หุ่นยนต์ที่มีน้้าหนักน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ  
                   -  ถ้ายังมีน้้าหนักเท่ากันอีกให้ทีมที่มีคะแนนเท่ากันแข่งขันกันใหม่เพ่ือจัดเรียงล้าดับใหม่ 

       ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน 
     3.4 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
4. การนับคะแนน 

4.1  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
4.2  ผ่านพ้ืนที่ 1 ไปบนเส้นถึงเส้นตัดขวางที่จุด A ได้ 10 คะแนน 
4.3  เคลื่อนย้ายกระป๋องเข้าในพ้ืนที่ 2 โดยกระป๋องต้องตั้งอยู่ โดยให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกระป๋องอยู่

ภายในกรอบสี่เหลี่ยม ได้กระป๋องละ 20 คะแนน 

 
4.4  เคลื่อนทีผ่่านลูกระนาดในพ้ืนที่ 3 ได้ 20 คะแนน 
4.5  ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเริ่มต้นใหม่ (retry) ได้ตลอดเวลาการแข่งขัน (180 วินาที) โดยคะแนนที่ได้

ก่อนขอเริ่มต้นใหม่จะถูกลบทั้งหมดแต่เวลาจะไม่หยุด พร้อมทั้งให้กรรมการจัดวางอุปกรณ์การ
แข่งขันใหม่ และให้ผู้เข้าแข่งขันน้าหุ่นยนต์ไปเริ่มที่จุดเริ่มต้น 

4.6  เมือ่หุ่นยนต์ท้าภารกิจเสร็จสมบูรณ์แล้วมาถึงจุดสิ้นสุดและหยุดนิ่งไม่น้อยกว่า 3 วินาที ไดโ้บนัส 10 
คะแนน การท้าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ หมายถึง หุ่นยนต์ท้าคะแนนได้ครบทุกภารกิจและถูกต้อง
ทั้งหมด และ ไม่มีการเริ่มใหม่ (retry) 
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อุปกรณ์และกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัต ิ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ภาพจ้าลองสนามหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    

1. ภารกิจ 
       ย้ายกระป๋องจ้านวน 8 กระป๋องตามล้าดับสีที่สุ่มได้ (สีด้าและสีขาว) ไปยังพื้นที่เก็บให้ตรงสีที่ถูกต้อง 
2. ข้อก าหนด 

2.1  สนามขนาด 2,400 มม. x 1,200 มม. มีลักษณะดังภาพ 
2.2  อุปสรรค โดยใช้สิ่งกีดขวางเช่นอิฐบล็อคหรือไม้ขนาดประมาณ กว้าง 90±20 มม. x  ยาว 400±20 

มม. x สูง 200±20 มม. จ้านวน 4 ชิ้น จัดวางในต้าแหน่งที่สุ่มได้ให้ขนานกับเส้นแนวนอนโดยให้จุด
กึ่งกลางของอุปสรรคอยู่ที่จุดตัดของเส้นหรือจุดเชื่อมต่อกันของเส้นแนวตั้งและเส้นแนวนอน และท้า
การสุ่มเพียงหนึ่งครั้งก่อนการชี้แจงกติกาการแข่งขันของแต่ละรอบ  (ทุกทีมเห็นพร้อมกันก่อนการ
เขียนโปรแกรม) และใช้ส้าหรับการแข่งขันของทุกทีมในรอบนั้น  

2.3  กระป๋องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. สูง 100 มม. น้้าหนักไม่เกิน 50 กรัม สีขาว 4 กระป๋อง สี
ด้า 4 กระป๋อง  

2.4  การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
3. กฎกติกา 

3.1  ผู้เข้าแข่งขันสุ่มล้าดับสีของกระป๋องก่อนการแข่งขันส้าหรับทีมของตนเอง (จากโปรแกรมสุ่ม) เช่น    
การสุ่มได้ล้าดับดังนี้   ล้าดับที่    1     2     3     4     5     6     7     8 
     
แสดงว่าสุ่มได้ล้าดับสีคือ     ขาว  ด้า  ขาว   ด้า   ขาว   ด้า   ด้า   ขาว 

3.2  ผู้เข้าแข่งขันน้ากระป๋องแรก(เช่นสีขาว) ตามล้าดับสีที่สุ่มได้มาวางต้าแหน่งจุดวางกระป๋อง 
3.3  น้าหุ่นยนต์วางทีจุ่ดเริ่มต้น  
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3.4  เมื่อสัญญาณให้เริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน เปิดสวติช์หุ่นยนต์ เพ่ือให้หุ่นยนต์ท้าภารกิจโดย
เคลื่อนที่มายังจุดวางกระป๋อง และหยิบหรือจับหรือหนีบกระป๋องแล้วยกสูงจากพ้ืนน้าไปยังพ้ืนที่เก็บ
ตามสีของกระป๋อง โดยกระป๋องไม่สัมผัสกับพ้ืนระหว่างเคลื่อนย้ายจากต้นทางไปยังปลายทาง 

3.5  ย้ายกระป๋องได้ครั้งละ 1 กระป๋อง เท่านั้น 
3.6  หุ่นยนต์ต้องเคลื่อนที่ตามเส้นทางสีด้าเท่านั้น (เซนเซอร์ หรือ ล้อ คร่อมอยู่บนเส้น) ถ้าเดินออกนอก

เส้น  ทางสีด้าจะถูกบังคับให้น้าหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้นใหม่ 
3.7  หลังจากหุ่นยนต์ย้ายกระป๋องแรกไปแล้ว ให้ผู้เข้าแข่งขันวางกระป๋องที่ 2 ในจุดวางกระป๋อง 

ตามล้าดับสีที่สุ่มได้ และ กระป๋องที่ 3 – 8 ตามล้าดับสีที่สุ่มได้ครั้งละ 1 กระป๋อง โดยผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องวางกระป๋องถัดไปทันทีหลังจากท่ีหุ่นยนต์เคลื่อนที่ออกจากจุดวางกระป๋องไปแล้ว 

3.8  ระยะเวลาการแข่งขัน 180 วินาที แต่ละทีมแข่งขันได้ 2 รอบ ให้นับคะแนนจากครั้งที่ได้สูงสุด แล้ว
น้ามาเรียงล้าดับหาผู้ชนะการแข่งขันและล้าดับรองลงมาตามล้าดับ 

      3.9  หากคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาดังนี้ 
           3.9.1 กรณีท่ีท้าภารกิจเสร็จสมบูรณ์  
                   -  หุ่นยนต์ที่ใช้เวลาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ  
                   -  แต่ถ้าใช้เวลาเท่ากันอีก ให้หุ่นยนต์ที่มีน้้าหนักน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ  
                   -  ถ้ายังมีน้้าหนักเท่ากันอีกให้ทีมที่มีคะแนนเท่ากันแข่งขันกันใหม่เพ่ือจัดเรียงล้าดับใหม่ 
           3.9.2 กรณีท่ีท้าภารกิจไม่เสร็จสมบูรณ์  
                   -  ใช้เวลาครบ 180 วินาที หรือ ถ้าขอยุติการแข่งขันก่อนหมดเวลาให้ถือว่าได้ใช้เวลาครบ      
      180 วินาที เท่ากัน 
                   -  ให้หุ่นยนต์ที่มีน้้าหนักน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ  
                   -  ถ้ายังมีน้้าหนักเท่ากันอีกให้ทีมที่มีคะแนนเท่ากันแข่งขันกันใหม่เพ่ือจัดเรียงล้าดับใหม่ 

      ทั้งนี้ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน 
3.10 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 

 
4. การนับคะแนน 

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
4.2 ย้ายกระป๋องสีไปวางได้ถูกสี และกระป๋องตั้งโดยให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกระป๋องอยู่ในพื้นที่สีเดียวกับ

กระป๋อง ได้คะแนนกระป๋องละ 10 คะแนน (จ้านวน 8 กระป๋อง) ถ้าย้ายกระป๋องไปวางที่พ้ืนที่เก็บ
กระป๋องแต่ล้มหรือนอนหรือย้ายกระป๋องผิด ได้ 0 คะแนน (กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันวางกระป๋องทีจุ่ดวาง
กระป๋องผิดล้าดับ จะไม่นับคะแนนกระป๋องนั้น) 

 
 

4.3 การย้ายกระป๋องให้ใช้วิธีการหนีบ จับ และยกให้ลอยขึ้นสูงจากพ้ืน หากไถไปกับพื้น จะไม่นับคะแนน
ให้ 
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4.4 ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเริ่มต้นใหม่ (retry) ได้ตลอดเวลาการแข่งขัน (180 วินาที) โดยคะแนนที่ได้
ก่อนขอเริ่มต้นใหม่จะถูกลบทั้งหมดแต่เวลาจะไม่หยุด พร้อมทั้งให้กรรมการจัดวางอุปกรณ์การ
แข่งขันใหม่ และให้ผู้เข้าแข่งขันน้าหุ่นยนต์ไปเริ่มที่จุดเริ่มต้น  

4.5  เมือ่หุ่นยนต์ท้าภารกิจเสร็จสมบูรณ์แล้วมาถึงจุดสิ้นสุด และหยุดนิ่งไม่น้อยกว่า 3 วินาที ได้โบนัส 20 
คะแนน การท้าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ หมายถึงหุ่นยนต์ท้าคะแนนได้ครบทุกภารกิจและถูกต้องทั้งหมด
และไม่มีการเริ่มต้นใหม ่ 
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อุปกรณ์และกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัต ิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

ภาพจ้าลองสนามหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. ภารกิจ 
          ย้ายกระป๋องจ้านวน 8 กระป๋องไปยังพื้นที่เก็บให้ตรงสีเดียวกัน 
 
2. ข้อก าหนด 

2.1  สนามขนาด 2,400 มม. x 1,200 มม. 
2.2  กระป๋องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. สูง 100 มม. น้้าหนักไม่เกิน 50 กรัม สีขาว 4 กระป๋อง สี

ด้า 4 กระป๋อง  
2.3  อุปสรรค ใช้สิ่งกีดขวางเช่นกล่องหรือไม้ขนาดประมาณ กว้าง 100 มม. x  ยาว 100 มม. x สูง 100 

มม. จ้านวน 4 ชิ้น วางตามจุด  ดังรูป   
2.4  ผู้เข้าแข่งขันสุ่มสีของกระป๋องเพ่ือวางล้าดับตามหมายเลข 1-8 (ท่ีอยู่บนเส้นวงรีรอบนอก) แล้ววาง

กระป๋องให้สีของกระป๋องตรงกับสีที่สุ่มได้ตามล้าดับหมายเลขก่อนการแข่งขันของทีมตนเอง 
2.5  การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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3. กฎกติกา 
3.1  หุ่นยนต์ออกจากจุดเริ่มต้นและเคลื่อนที่มายังกระป๋องเพ่ือน้ากระป๋องไปยังพื้นที่เก็บให้ตรงกับสีของ

กระป๋อง บริเวณกลางสนาม 
3.2 ย้ายกระป๋องได้ครั้งละ 1 กระป๋อง เท่านั้น โดยสามารถเริ่มต้นที่กระป๋องใดก่อนก็ได้ (ไม่จ้าเป็นต้อง

เรียงตามหมายเลข) 
3.3  ในการเคลื่อนที่ในสนาม หุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้นสีด้าเท่านั้น (เซนเซอร์ หรือ ล้อ ครอ่มอยู่

บนเส้น) ถ้าเดินออกนอกเส้นทางสีด้าจะถูกบังคับให้น้าหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้นใหม่ 
3.4 ระยะเวลาการแข่งขัน 180 วินาที แต่ละทีมแข่งขันได้ 2 รอบ ให้นับคะแนนจากครั้งที่ได้สูงสุด แล้ว

น้ามาเรียงล้าดับหาผู้ชนะการแข่งขันและล้าดับรองลงมาตามล้าดับ 
      3.5 หากคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาดังนี้ 
           3.5.1 กรณีท่ีท้าภารกิจเสร็จสมบูรณ์  
                   -  หุ่นยนต์ที่ใช้เวลาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ  
                   -  แต่ถ้าใช้เวลาเท่ากันอีก ให้หุ่นยนต์ที่มีน้้าหนักน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ  
                   -  ถ้ายังมีน้้าหนักเท่ากันอีกให้ทีมที่มีคะแนนเท่ากันแข่งขันกันใหม่เพ่ือจัดเรียงล้าดับใหม่ 
           3.5.2 กรณีท่ีท้าภารกิจไม่เสร็จสมบูรณ์  
                   -  ใช้เวลาครบ 180 วินาที หรือ ถ้าขอยุติการแข่งขันก่อนหมดเวลาให้ถือว่าได้ใช้เวลาครบ      
                         180 วินาที เท่ากัน 
                   -  ให้หุ่นยนต์ที่มีน้้าหนักน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ  
                   -  ถ้ายังมีน้้าหนักเท่ากันอีกให้ทีมที่มีคะแนนเท่ากันแข่งขันกันใหม่เพ่ือจัดเรียงล้าดับใหม่ 

      ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน 
3.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 

 
4. การนับคะแนน 

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
4.2 ย้ายกระป๋องสีไปวางได้ถูกสี และกระป๋องตั้งโดยให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกระป๋องอยู่ในพื้นที่สี

เดียวกับกระป๋อง ได้คะแนนกระป๋องละ 10 คะแนน 

 
4.3 ย้ายกระป๋องไปวางที่พ้ืนที่เก็บกระป๋องแต่ล้มหรือนอนหรือย้ายกระป๋องผิด ได้ 0 คะแนน 
4.4 การย้ายกระป๋องใช้วิธีหนีบ จับและยกให้ลอยสูงจากพ้ืน หากไถไปกับพ้ืน จะไม่นับคะแนนให้ 
4.5 ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเริ่มต้นใหม่ (retry) ได้ตลอดเวลาการแข่งขัน(180 วินาที) โดยคะแนนที่

ได้ก่อนขอเริ่มต้นใหม่จะถูกลบท้ังหมดแต่เวลาจะไม่หยุด พร้อมทั้งให้กรรมการจัดวางอุปกรณ์
การแข่งขนัใหม่ และให้ผู้เข้าแข่งขันน้าหุ่นยนต์ไปเริ่มที่จุดเริ่มต้น  

4.6  เมือ่หุ่นยนต์ท้าภารกิจเสร็จสมบูรณ์และมาถึงจุดสิ้นสุดและหยุดนิ่งไม่น้อยกว่า 3 วินาที ไดโ้บนัส 
20 คะแนน การท้าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ หมายถึง หุ่นยนต์ท้าคะแนนได้ครบทุกภารกิจและถูกต้อง
ทั้งหมดและไม่มีการเริ่มต้นใหม ่ 
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การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ สพฐ.  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 

 

1. กติกาการแข่งขัน 
    กติกาการแข่งขันประเภทหุ่นยนต์บังคับมือได้ถูกจัดท้าข้ึนด้วยคณะกรรมการผู้จัดเตรียมงาน

และใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 เท่านั้น 
 

2. คุณสมบัติการเข้าร่วมแข่งขันและองค์ประกอบของทีม 
รายละเอียดได้จากตารางสรุปกิจกรรมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ หน้าที่ 4 

 
3. ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการแข่งขัน 

 1. ไม่จ้ากัดชนิดของวัสดุอุปกรณ์ท่ีน้ามาใช้ในการแข่งขัน มิให้น าวัสดุส าเร็จรูปแล้วมาใช้สร้าง
หุ่นยนต์ 

 2. ทีมท่ีเข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมและน้าอุปกรณ์ต่างๆที่จ้าเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขัน
รวมทั้ง           แหล่งก้าเนิดพลังงาน (Battery) มาเอง 

 3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่ส้ารองมาด้วยคณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซม
หรือจัดหามาทดแทนไม่ว่าในกรณีใดๆ  

             4. โครงสร้างของหุ่นยนต์ให้น้ามาสร้าง ตัด เจาะ ประกอบ ที่สนามการแข่งขัน 
  5. ให้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ มาสร้าง และชุดเฟืองทด น ามาประกอบ เป็นหุ่นยนต์ในวัน

แข่งขัน         มิให้น าวัสดุส าเร็จรูปแล้วมาใช้สร้างหุ่นยนต์ ยกเว้น รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย ให้เตรียมมาได้ 
 
4. กฎข้อบังคับหุ่นยนต์ 

  1. ขนาดของหุ่นยนต์ก่อนเริ่มเดินต้องมีขนาดไม่เกินตามที่กติกาก้าหนด 
  2. หุ่นยนต์ต้องท้างานโดยใช้รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย 
  3. ไม่อนุญาตให้กระท้าการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ใน 

ระหว่างการแข่งขันบุคคลใดที่ฝ่าฝืนกฎนี้จะถูกพิจารณาให้ออกจากบริเวณการแข่งขันทันที 
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5. กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน 
  1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปในพ้ืนที่การแข่งขัน  
   2. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันน้าหุ่นยนต์ออกจากพ้ืนที่แข่งขันระหว่างด้าเนินการแข่งขัน 
หลังจากการรายงานตัวเสร็จสิ้น 
   3. คณะกรรมการจะท้าการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบโดย
ให้แต่ละทีมเตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ในพ้ืนที่ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น 
 4. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้จนกว่ากรรมการจะอนุญาต 
  5. ให้สร้างและประกอบหุ่นยนต์ด้วยตัวเองท้ังหมดในวันสร้างและประกอบหุ่นยนต์มิให้
ตัดชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ล่วงหน้า  

  6. กรรมการตัดสินท้าการรวบรวมคะแนนการแข่งขันในแต่ละรอบเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน
ของทุกทีมและแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 

       7. ทุกทีมที่เสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบแล้วให้น้าหุ่นยนต์กลับไปเก็บ  ณ ที่ก้าหนด
จนกว่าคณะกรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้ง 

 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
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หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา  

 

แผนผังสนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา 

1. สนามแข่งขัน  
1) สนามแข่งขันมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความยาว 2,400 มม. กว้าง 1,200 มม. มีขอบ

สูง          100 มม. โดยรอบ 
 2) ช่องใส่วัตถุ กว้าง 300 มม.  ยาว 300 มม. สูง 100 มม. 
 3) พ้ืนที่ส้าหรับวางวัตถุกระป๋อง กว้าง 80 มม.  ยาว 80 มม. 

4) สิ่งกีดขวาง เป็นท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. สูง 200 มม. จ้านวน 4 ชิ้น จะวาง
กระจายตามจุดตามที่กรรมการก้าหนดอยู่ในสนามแข่งขัน 
 5) วัตถุ เป็นกระป๋องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. สูง 100 มม. จ้านวน 10 ชิ้น 

2. คุณสมบัติของหุ่นยนต์ที่แข่งขัน 

1) หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขันเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้มอเตอร์และชุดเฟืองทดจ้านวนไม่เกิน 2 ชุดใช้แบตเตอร์รี่
ขนาด AA แบบอัดประจุไฟฟ้าได้ (Rechargeable) หรือแบบอัลคาไลน์ แต่ละก้อนกระแสไม่เกิน 2,400 มิลลิ
แอมแปร์ชั่วโมงต่อก้อน และจ้านวนไม่เกิน 4 ก้อน 
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 2) หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องมีความยาวไม่เกิน 300 มม. กว้างไม่เกิน 150 มม. และสูงไม่เกิน             
180 มม. น้้าหนักรวมของหุ่นยนต์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมบรรจุแบตเตอรร์ี่แล้วไม่เกิน 1,500 กรัม  

 3) หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องเคลื่อนไหวเสมือนการก้าวขาเดินหรือการวิ่งโดยที่ขาของหุ่นยนต์
ต้องสามารถยกข้ึนสูงจากพ้ืนได้ 

4) ให้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และชุดเฟืองทด มาสร้างและประกอบหุ่นยนต์ ในวันแข่งขัน มิให้น าวัสดุ
ส าเร็จรูปแล้วมาใช้สร้างหุ่นยนต์ ยกเว้น รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย ให้เตรียมมาได้  

 5) สายสัญญาณควบคุมหุ่นยนต์ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 2,000 มม. และติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์สูงจาก
พ้ืนไม่เกิน 240 มม. สายไม่ลากไปกับพ้ืนสนามแข่งขัน 

3. กฎกติกา 

 1) ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องน้าหุ่นยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้น (Start) 
2) การแข่งขันเป็นการท้าภารกิจให้ส้าเร็จ โดยเคลื่อนย้ายกระป๋องออกจากต้าแหน่งที่ก้าหนด               

ไปไว้ในกรอบรูปสี่เหลี่ยม (ส้าหรับวางกระป๋อง) โดยกระป๋องต้องไม่ทับเส้น เวลาการแข่งขัน 120 วินาที 
3) การนับคะแนน 

เคลื่อนย้ายวัตถุไปไว้ยังจุดที่ก้าหนดได้ชิ้นละ      10 คะแนน  
ชนสิ่งกีดขวางล้มหรือเคลื่อนออกจากที่ก้าหนดทั้งหมด  – 10  คะแนน 

 (โดยจะไม่น้าสิ่งกีดขวางที่ล้มออกจากสนาม) 
4) ในกรณีที่หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถน้าหุ่นยนต์มาแก้ไข ณ จุดที่ก้าหนดให้ และ

น้ามาวางที่จุดเริ่มต้นเพื่อแข่งขันต่อไป แต่จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 5 คะแนน โดยนับเวลาต่อเนื่องไปจนสิ้นสุด
การแข่งขัน 

5) ในกรณีที่หุ่นยนต์ไม่ออกจากจุดเริ่มต้น หรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้ว ไม่ท้าภารกิจตามที่ก้าหนด ถือ
ว่า 
ผิดกติกา ไม่มีผลต่อการแข่งขันในรอบนั้น 

6) แต่ละทีมแข่งขันได้ 2 รอบให้นับรอบท่ีได้คะแนน และเวลาดีที่สุด แล้วน้าคะแนนมาเรียงล้าดับหา 
ผู้ชนะ 

7) ไม่สามารถเปลี่ยนหรือดัดแปลงทุกชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ตลอดการแข่งขัน 
8) สภาพการหรือกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันที่ไม่ได้ระบุในกติกา ให้อยู่ในดุลพินิจของ    

คณะกรรมการ 
9) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
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การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 

   รูปจ้าลองสนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.สนามแข่งขัน 

1) สนามแข่งขันมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความยาว 2,400 มม. กว้าง 1,200 มม. มีขอบสูง 
100 มม. โดยรอบ 
 2) ท่อกลมทรงสูงเก็บวัตถุ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม. สูง 200 มม. จ้านวน 4 อัน 
 3) วัตถุรูปทรงกระบอก 10 ชิ้น, ทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 10 ชิ้น, ทรงปิระมิด 10 ชิ้น ลูกปิงปอง 10 ลูก  
จะวางอยู่บนพ้ืนสนามตามจุดที่กรรมการก้าหนด  
          4) สิ่งกีดขวางเป็นท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. สูง 200 มม. จ้านวน 7 ชิ้น จะวางในสนาม 
แข่งขันทั้งสองฝั่งของสะพาน ตามจุดที่กรรมการก้าหนด 
 5) สะพานกว้าง 400 มม. ยาว 600 มม. สูงจากพ้ืนสนาม 110 มม. 
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2. คุณสมบัติหุ่นยนต์ 
 1) หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขันเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้มอเตอร์และชุดเฟืองทดจ้านวนไม่เกิน 5 ชุดใช้แบตเตอร์รี่แบบ 

AA     อัดประจุไฟฟ้าได้ (Rechargeable) หรือแบบอัลคาไลน์ แต่ละก้อนกระแสไม่เกิน 2,400 มิลลิแอมแปร์
ชั่วโมงต่อก้อน และจ้านวนไม่เกิน 4 ก้อน 

 2) หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องมีความยาวไม่เกิน 300 มม. กว้างไม่เกิน 200 มม. และสูงไม่เกิน 240 
มม. น้้าหนักรวมของหุ่นยนต์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมบรรจุแบตเตอรร์ี่แล้วไม่เกิน 1,500 กรมั  

 3) หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องเคลื่อนไหวเสมือนการก้าวขาเดินหรือการวิ่งโดยที่ขาของหุ่นยนต์
ต้องสามารถยกข้ึนสูงจากพ้ืนได้ 

4) ให้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และชุดเฟืองทด มาสร้างและประกอบหุ่นยนต์ ในวันแข่งขัน มิให้น าวัสดุ
ส าเร็จรูปแล้วมาใช้สร้างหุ่นยนต์ ยกเว้น รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย ให้เตรียมมาได้  

 5) สายสัญญาณควบคุมหุ่นยนต์ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 2000 มม.และติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์สูงจาก
พ้ืนไม่เกิน 240มม. สายไม่ลากไปกับพ้ืนสนามแข่งขัน  

 
3. กฎกติกา 
 1) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องน้าหุ่นยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้น (Start) 
 2) เมื่อกรรมการให้สัญญาณปล่อยหุ่นยนต์ ผู้เข้าแข่งขันบังคับหุ่นยนต์เดินข้ามสะพานไปเก็บวัตถุ
รูปทรง 
ต่าง ๆ ไปใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมทรงสูง ตามคณะกรรมการก้าหนด เมื่อท้าภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว หุ่นยนต์ต้องเดิน
กลับข้ามสะพานไปสิ้นสุดที่จุดเริ่มต้น (Start) 

3) เวลาการแข่งขัน 180 วินาที 
4) การนับคะแนน จะนับคะแนนจากจ้านวนวัตถุท่ีอยู่ในท่อกลมทรงสูง 

วัตถทุรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์     ชิ้นละ     3 คะแนน 
ลูกปิงปอง   ลูกละ       3 คะแนน 
วัตถุทรงกระบอก      ชิ้นละ      4 คะแนน    
วัตถทุรงปิรามิด   ชิ้นละ      5 คะแนน 
ข้ามสะพาน ไปท้าภารกิจได้    5 คะแนน 
ข้ามสะพานกลับมายังจุดเริ่มต้นถือว่าสิ้นสุดการแข่งขัน 5 คะแนน  
ชนสิ่งกีดขวางล้มหรือเคลื่อนออกจากที่ก าหนด           -5 คะแนน  

5) ในกรณีที่หุ่นยนต์ไม่ออกจากจุดเริ่มต้น หรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้ว ไม่ข้ามสะพานหรือข้ามสะพาน
ไม่ได้ ถือว่าผิดกติกา ไม่มีผลต่อการแข่งขันในรอบนั้น 
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6) ในกรณีที่หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถน้าหุ่นยนต์มาแก้ไข ณ จุดที่ก้าหนดให้ แต่
จะต้องน้าวัตถุท่ีเก็บได้ก่อนขัดข้องออกจากตัวหุ่นยนต์ และน้าหุ่นยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้นเพื่อแข่งขันต่อไป แต่
จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 5 คะแนน โดยนับเวลาต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดการแข่งขัน 

7) ถ้าหุ่นยนต์ตกสะพานให้น้าหุ่นยนต์มาวาง ณ จุดเริ่มต้นแต่จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 5 คะแนน 
8) หุ่นยนต์ที่ท้าภารกิจได้คะแนนสูงสุด และได้เวลาดีที่สุด จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน 
9) แต่ละทีมแข่งขันได้ 2 รอบให้นับรอบที่ได้คะแนน และเวลาดีที่สุด แล้วน้าคะแนนมาเรียงล้าดับหาผู้

ชนะ 
10) ตลอดการแข่งขัน ไม่สามารถเปลี่ยนหรือดัดแปลงทุกชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ที่น้ามาแข่งขัน 
11) สภาพการหรือกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันที่ไม่ได้ระบุในกติกา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ  
12) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
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การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

รูปจ าลองสนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.สนามแข่งขัน 

1) สนามแข่งขันมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความยาว 2,400 มม. กว้าง 1,200 มม.มีขอบสูง            
100 มม. โดยรอบ 
 2) ท่อกลมทรงสูงเก็บวัตถุ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง80 มม.สูง 200 มม. 3 ชิ้น 
 3) แท่นวางวัตถุ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม. สูง  50 มม. 2 ชิ้น 
              แท่นวางวัตถุ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม. สูง 100 มม. 2 ชิ้น 
              แท่นวางวัตถุ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม. สูง 150 มม. 2 ชิ้น 
 
          4) วัตถุรูปทรงกระบอกยาว 2 ชิ้น, วัตถุรูปทรงกระบอกสั้น 10 ชิ้น, ทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 12 ชิ้น,  
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ทรงปิระมิด 2 ชิ้น, ลูกปิงปอง 10 ชิ้น จะวางอยู่บนพื้นสนามตามจุดที่กรรมการก้าหนด  
  5) สิ่งกีดขวางเป็นท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. สูง 200 มม. จ้านวน 20 ชิ้น ตามจดุที่กรรมการ
ก้าหนด 

6) สนามแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่ 1 ส้าหรับหุ่นยนต์ตัวที่ 1 และส่วนที่ 2 ส้าหรับหุ่นยนต์ตัวที่ 2  
2. คุณสมบัติหุ่นยนต์ 

1) หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขันจ้านวน 2 ตัว 
2) หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขัน หุ่นยนต์ตัวที่ 1 ใช้มอเตอร์และชุดเฟืองทดจ้านวนไม่เกิน 2 ชุดมอเตอร์ 

หุ่นยนต์ตัวที่ 2 ใช้มอเตอร์และชุดเฟืองทดจ้านวนไม่เกิน 5  ชุด มอเตอร์ แบตเตอร์รีแบบอัดประจุไฟฟ้าได้ 
(Rechargeable) หรือแบบอัลคาไลน์ แต่ละก้อนกระแสไม่เกิน 2,400 มิลลิแอมแปร์ชั่วโมงต่อก้อน   รีโมทแต่
ละชุดใช้ถ่านไม่เกินจ้านวน  4 ก้อน 

 3) หุ่นยนต์แต่ละตัวต้องมีความยาวไม่เกิน 300 มม. กว้างไม่เกิน 200 มม. และสูงไม่เกิน 240 มม. 
น้้าหนักรวมของหุ่นยนต์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมบรรจุแบตเตอรร์ี่แล้วไม่เกิน 1,500 กรัม  

 4) หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องเคลื่อนไหวเสมือนการก้าวขาเดินหรือการวิ่งโดยที่ขาของหุ่นยนต์
ต้องสามารถยกข้ึนสูงจากพ้ืนได้ 

5) ให้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และชุดเฟืองทด มาสร้างและประกอบหุ่นยนต์ ในวันแข่งขัน มิให้น าวัสดุ
ส าเร็จรูปแล้วมาใช้สร้างหุ่นยนต์ ยกเว้น รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย ให้เตรียมมาได้  

6) สายสัญญาณควบคุมหุ่นยนต์ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 2,000 มม.และติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์สูงจาก
พ้ืนไม่เกิน 240 มม.สายไม่ไปลากกับพื้นสนามแข่งขัน  

3. กฎกติกา 

 1) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องน้าหุ่นยนต์ตัวที่ 1 มาวางที่จุดเริ่มต้น (Start)  
 2) เมื่อกรรมการให้สัญญาณปล่อยหุ่นยนต์ ผู้เข้าแข่งขันบังคับหุ่นยนต์ตัวที่ 1 วิ่งผ่านอุปสรรคแล้วไป
ท้าภารกิจลูกโป่งให้แตก (เมื่อหุ่นยนต์ตัวที่1 เคลื่อนที่พันจุดเริ่มต้นแล้ว ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 2 น้าหุ่นยนต์ตัวที่ 2 
มาวางที่จุดเริ่มต้น (Start) ได้ และวางรีโมทไว้บนพื้นนอกสนามแข่งขัน แต่ยังไม่จับรีโมท) 

3) เมือ่ลูกโป่งแตกผู้เข้าแข่งขันคนที่ 2 จับรีโมทบังคับหุ่นยนต์ตัวที่ 2 เดินข้ามสะพานไปท้าภารกิจโดย
เคลื่อนย้ายวัตถุไปวางไว้บนแท่นวางวัตถุขนาดต่าง ๆ  และไปเก็บวัตถุรูปทรงต่าง ๆ ไปใส่ในท่อกลมทรงสูง
ตามทีก่รรมการก้าหนด เมื่อท้าภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว หุ่นยนต์ต้องเดินข้ามสะพานกลับมาทีจุ่ดเริ่มต้น (Start) 

4) เวลาการแข่งขัน 180 วินาที 
5) การนับคะแนน 
    5.1 นับคะแนนจากจ้านวนวัตถุท่ีวางบนแท่นวางวัตถุ 

วัตถุทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์  ชิ้นละ   5 คะแนน    
วัตถทุรงปิรามิด  ชิ้นละ      5 คะแนน 
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วัตถุทรงกระบอกยาว  ชิ้นละ     5 คะแนน 
   5.2  นับคะแนนจากจ้านวนวัตถุท่ีอยู่ในท่อกลมทรงสูง 

ลูกปิงปอง  ลูกละ       2 คะแนน    
วัตถุทรงกระบอกสั้น  ชิ้นละ     2 คะแนน 
วัตถทุรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์  ชิ้นละ    2 คะแนน 
ชนสิ่งกีดขวางล้มหรือเคลื่อนออกจากท่ีก้าหนด      -5 คะแนน  
ข้ามสะพาน ไปท้าภารกิจได้   5 คะแนน 
ข้ามสะพานกลับมายังจุดเริ่มต้น   5 คะแนน  

6) ในกรณีที่หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถน้าหุ่นยนต์มาแก้ไข ณ จุดที่ก้าหนดให้ และ
น้ามาวางที่จุดเริ่มต้นเพ่ือแข่งขันต่อไป แต่จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 5 คะแนนโดยนับเวลาต่อเนื่องไปจนสิ้นสุด
การแข่งขัน 

7) ในกรณีที่หุ่นยนต์ไม่ออกจากจุดเริ่มต้น หรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้ว ไม่ท้าภารกิจตามท่ีก้าหนด ถือ
ว่า 
ผิดกติกา ไม่มีผลต่อการแข่งขันในรอบนั้น 
 8) แต่ละทีมแข่งขันได้ 2 รอบให้นับรอบท่ีได้คะแนน และเวลาดีที่สุด แล้วน้าคะแนนมาเรียงล้าดับหาผู้
ชนะ 
  9) ตลอดการแข่งขัน ไม่สามารถเปลี่ยนหรือดัดแปลงทุกชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ที่น้ามาแข่งขัน 
     10) สภาพการหรือกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันที่ไม่ได้ระบุในกติกา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
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การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม สพฐ. 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 

 
1. กติกาการแข่งขัน 

กติกาการแข่งขันประเภทหุ่นยนต์แบบผสม ได้ถูกจัดท้าขึ้นด้วยคณะกรรมการผู้จัดเตรียมงาน 
และใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 เท่านั้น    

 
2. คุณสมบัติการเข้าร่วมแข่งขันและองค์ประกอบของทีม 
  รายละเอียดได้จากตารางสรุปกิจกรรมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ 
 

3.  ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการแข่งขัน 
     1. ไม่จ้ากัดชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ที่น้ามาใช้ในการแข่งขัน  
     2. ทีมท่ีเข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมและน้าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ้าเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขันรวมทั้ง 

ตัวก้าเนิดพลังงาน (Battery)  ซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์มาเอง 
     3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่ส้ารองมาด้วย คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือ

จัดหามาทดแทนไม่ว่าในกรณีใด ๆ  
 

4. กฎข้อบังคับหุ่นยนต์ 
การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม 1 ทีม จะต้องประกอบหุ่นยนต์ 2 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์บังคับมือ 1 ตัว 

และ หุ่นยนต์อัตโนมัติ 1 ตัว แต่ละประเภทมีข้อก้าหนด ดังนี้ 
    4.1 หุ่นยนต์บังคับมือ 

- ขนาดของหุ่นยนต์ก่อนเริ่มเดินต้องมีขนาดไม่เกิน 250 มม. × 250 มม. × 250 มม.  
- ไม่จ้ากัดจ้านวนและขนาดของมอเตอร์ที่ใช้การแข่งขัน 
- ไม่จ้ากัดลักษณะของการเคลื่อนที่ (สามารถจัดท้าชนิดแบบขาก้าวเดิน แบบล้อ แบบสายพาน หรือ

ตามความเหมาะสม) 
- ไม่จ้ากัดการควบคุมการเคลื่อนที่ (สามารถควบคุมโดยใช้สายสัญญาณ แบบไร้สาย แบบคลื่นวิทยุ                           

แบบรีโมทคอนโทรล หรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม) 
- ไม่จ้ากัดชนิด ประเภท และความจุของแบตเตอร์รี่ 

    4.2 หุ่นยนต์อัตโนมัติ 
- ขนาดของหุ่นยนต์ก่อนเริ่มเดินต้องมีขนาดไม่เกิน 250 มม. × 250 มม. × 250 มม.  
- หุ่นยนต์ต้องท้างานโดยอัตโนมัติเท่านั้น (ไม่มีการใช้รีโมทคอนโทรล) 
- อนุญาตให้ใช้แผงวงจรควบคุม (Microcontroler) เพียง 1 แผงเท่านั้น 
- ไม่จ้ากัดจ้านวนมอเตอร์และเซนเซอร์ที่ใช้การแข่งขัน 
- ห้ามใช้ (ปิด) ช่องสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพ่ือการควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างการแข่งขัน 
- หุ่นยนต์ของแต่ละทีมต้องท้างานอัตโนมัติและสามารถผ่านภารกิจได้ด้วยตัวเอง ไม่อนุญาตให้ใช้การ

ควบคุมหุ่นด้วยวิธีการอ่ืนได้แก่ การสื่อสารผ่านวิทยุต่าง ๆ เครื่องมือรีโมทคอนโทรล และการใช้สายเชื่อมต่อ 
ทีมท่ีฝ่าฝืนกฎนี้จะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันนัดนั้น และต้องออกจากการแข่งขันทันที 
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5. กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน 
      1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่การแข่งขัน        
      2. ให้แยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ทุกชิ้น ก่อนการเข้าร่วมการแข่งขัน  
      3. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้ จนกว่ากรรมการจะอนุญาต 
                4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพ้ืนที่
การแข่งขัน เท่านั้น 
      5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันน้าหุ่นยนต์ออกจากพ้ืนที่แข่งขันหลังจากการรายงานตัวเสร็จสิ้น 

     6. คณะกรรมการจะท้าการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบ โดยให้แต่
ละทีมเตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น  

     7. ไม่อนุญาตให้กระท้าการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ใน 
ระหว่างการแข่งขัน บุคคลใดที่ฝ่าฝืนกฎนี้จะถูกพิจารณาให้ออกจากบริเวณการแข่งขันทันที 

 
6. การแข่งขัน 

 1. กรรมการตัดสินท้าการรวบรวมคะแนนการแข่งขันในแต่ละรอบ เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันของ
ทุกทีม กรรมการจะน้าคะแนนของแต่ละทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจากการแข่งขัน 2 ครั้ง มาเรียงจัดอันดับเพ่ือหา
ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ  

 2. เมื่อทุกทีมเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบให้น้าหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ที่ก้าหนด จนกว่า
คณะกรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้งพร้อมกัน
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                                 อุปกรณ์และกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม 
                                           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจ้าลองสนามหุ่นยนต์แบบผสม 
1. ภารกิจ 
        หุ่นยนต์บังคับมือน้ากระป๋องไปวางส่งให้หุ่นยนต์อัตโนมัติ แล้วให้หุ่นยนต์อัตโนมัติน้ากระป๋องนั้นไปวาง
ตั้งในพ้ืนทีใ่ห้ตรงกับสีที่ก้าหนดได้ถูกต้อง 
 
2. ข้อก าหนด 

2.1 สนามขนาด 2,400 มม. x 1,200 มม.  
2.2 กระป๋องมี ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. สูง 100 มม. น้้าหนักไม่เกิน 50 กรัม สีขาว 4 กระป๋อง  

สีด้า 4 กระป๋อง  
2.3 พ้ืนที่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่หุ่นยนต์บังคับมือ และ พื้นที่หุ่นยนต์อัตโนมัติ มีไม้ขนาดกว้าง 25 มม.                 

X ยาว 1200 มม. X สูง 50 มม. กั้นแบ่งพ้ืนที่ทั้งสองส่วน 
2.4 หุ่นยนต์แต่ละตัวจะต้องอยู่ในพ้ืนที่ของตัวเองเท่านั้น 
2.5 อนุญาตให้ส่วนของแขนจับของหุ่นยนต์บังคับมือเท่านั้นที่ล้้าเข้าสู่พ้ืนที่หุ่นยนต์อัตโนมัติ เพ่ือวาง

กระป๋อง 
2.6 ห้ามหุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัวสัมผัสกันโดยเจตนา 
2.7 ในพ้ืนที่ของหุ่นยนต์บังคับมือจะมีสิ่งกีดขวางซึ่งสุ่มวางตามจุดต่าง ๆ ก่อนการแข่งขัน  
2.8 อุปสรรค ใช้สิ่งกีดขวางเป็นวัตถุใดก็ได้ เช่น อิฐบล็อคหรือไม้ขนาดประมาณ กว้าง 90±20 มม. x     

ยาว 400±20 มม. x สูง 200±20 มม. จ้านวน 5 ชิ้น ในส่วนพ้ืนที่หุ่นยนต์บังคับมือ  
2.9 การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

3. กฎกติกา 
3.1 ผู้เข้าแข่งขันสุ่มล้าดับสีของกระป๋องในการเคลื่อนย้าย โดยใช้โปรแกรมสุ่มก่อนการแข่งขันส้าหรับทีม 
          ของตนเอง 
3.2 หุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัวเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของตนเอง  
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3.3 หุ่นยนต์บังคับมือจะต้องเคลื่อนที่ไปจับกระป๋องตามล้าดับสีที่สุ่มได้ ไปวางที่จุดวางกระป๋องซึ่งเปน็รูป 
     สี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางชิดขอบของสนามหุ่นยนต์อัตโนมัติกับพ้ืนที่ของหุ่นยนต์บังคับมือ เพ่ือน้ามาส่ง 
     ให้หุ่นยนต์อัตโนมัติ  
3.4 หุ่นยนต์อัตโนมัติเคลื่อนที่ไปหนีบหรือจับกระป๋องที่จุดวางกระป๋องและน้าไปต้ังวางไว้ที่บริเวณพ้ืนที่ 
     สี่เหลี่ยมที่ก้าหนดให้ถูกต้องตามสี 
3.5 การย้ายกระป๋องท้าไดค้รั้งละ 1 กระป๋อง เท่านั้น 
3.6 เมื่อหุ่นยนต์บังคับมือวางกระป๋องที่ 1 แล้ว จะวางกระป๋องที่ 2 ได้ก็ต่อเมื่อหุ่นยนต์อัตโนมัติไดย้้าย 
      กระป๋องที่ 1 ออกจากจุดวางกระป๋องแล้วเท่านั้น และ ด้าเนินการกับกระป๋องที่ 2-8 ตามล้าดับสี  
      ที่สุ่มได้ 
3.7 หุ่นยนต์อัตโนมัติสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดวางกระป๋องโดยเคลื่อนที่ตามเส้นและจะใช้เส้นทางใด    
     ก็ได้ แต่เม่ือหนีบจับกระป๋องแล้วน ำไปวำงที่พื้นที่สีที่ต้องกำรจะต้องเดินไปตำมเส้นโค้งเท่ำนั้น 

     3.8  ในการเคลื่อนที่ในสนามของหุ่นยนต์อัตโนมัติจะต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้นสีด้าเท่านั้น (เซนเซอร์ หรือ     
           ล้อ คร่อมอยู่บนเส้น) ถ้าเดินออกนอกเส้นทางสีด้าจะถูกบังคับให้น้าหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้นใหม่ 

3.9 ระยะเวลาการแข่งขัน 180 วินาที แต่ละทีมแข่งขันได้ 2 รอบ ให้นับคะแนนจากครั้งที่ได้สูงสุด แล้ว 
      น้ามาเรียงล้าดับหาผู้ชนะการแข่งขันและล้าดับรองลงมาตามล้าดับ 
3.10 หากคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาดังนี้ 
      3.10.1 กรณีท่ีท้าภารกิจเสร็จสมบูรณ์  

                   -  หุ่นยนต์ที่ใช้เวลาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ  
                   -  แต่ถ้าใช้เวลาเท่ากันอีก ให้หุ่นยนต์ที่มีน้้าหนักน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ  
                   -  ถ้ายังมีน้้าหนักเท่ากันอีกให้ทีมที่มีคะแนนเท่ากันแข่งขันกันใหม่เพ่ือจัดเรียงล้าดับใหม่ 
           3.10.2 กรณีท่ีท้าภารกิจไม่เสร็จสมบูรณ์  
                   -  ใช้เวลาครบ 180 วินาที หรือ ถ้าขอยุติการแข่งขันก่อนหมดเวลาให้ถือว่าได้ใช้เวลาครบ      
                         180 วินาที เท่ากัน 
                   -  ให้หุ่นยนต์ที่มีน้้าหนักน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ  
                   -  ถ้ายังมีน้้าหนักเท่ากันอีกให้ทีมที่มีคะแนนเท่ากันแข่งขันกันใหม่เพ่ือจัดเรียงล้าดับใหม่ 

      ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน 
3.11 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 

 
 
4. การนับคะแนน 

4.1  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
4.2  หุ่นยนต์บังคับมือย้ายกระป๋องสีไปต้ังวางที่จุดวางกระป๋อง ตามล้าดับสี  ได้คะแนนกระป๋องละ 5 

คะแนน 
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4.3  หุ่นยนต์บังคับมือย้ายกระป๋องสีไปวางที่จุดวางกระป๋องแต่ล้มหรือนอนหรือย้ายกระป๋องผิดล้าดับสีได้
คะแนนกระป๋องละ 0 คะแนน 

4.4  หุ่นยนต์อัตโนมัติย้ายกระป๋องสีจากจุดวางกระป๋อง ไปตั้งวางไว้ในพ้ืนที่ที่ก้าหนดได้ถูกสี โดยให้มีส่วน
ใดส่วนหนึ่งของกระป๋องเข้าไปในพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยม ได้คะแนนกระป๋องละ 5 คะแนน 

4.5  หุ่นยนต์อัตโนมัติย้ายกระป๋องสีจากจุดวางกระป๋อง ไปไว้ในพื้นที่ท่ีก้าหนดแต่ล้มนอนหรือผิดสี  ได้
คะแนนกระป๋องละ 0 คะแนน 

4.6  การย้ายกระป๋องใช้วิธีหนีบ จบั และยกให้ลอยสูงจากพ้ืน หากไถไปกับพ้ืน จะไม่นับคะแนนให้ 
4.7  ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเริ่มต้นใหม่ (retry) ได ้2 ครั้ง โดยไม่ถูกตัดคะแนน (อาจขอเริ่มต้นใหม่

ประเภทเดียว 2 ครั้ง หรือ ประเภทละ 1 ครั้งก็ได้) แต่ถ้าขอเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป 
จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 5 คะแนน ทุกครั้งทีข่อเริ่มต้นใหม่ของหุ่นยนต์ตัวใดตัวหนึ่ง จะต้องน้า
หุ่นยนต์ไปวางไว้ที่จุดเริ่มต้นของแต่ละประเภท 

           เม่ือหุ่นยนต์ท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์แล้วให้หุ่นยนต์กลับมายังจุดเริ่มต้น ของแต่ละประเภท แล้ว
หยุดนิ่งไม่น้อยกว่า 3 วินาที ได้โบนัส 20 คะแนน การท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ หมายถึง หุ่นยนต์ท าคะแนน
ได้ครบทุกภารกิจและถูกต้องทั้งหมด และ ไม่มีการเริ่มต้นใหม่ 
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การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ประจ าปีการศึกษา 2555 

“หุ่นยนต์ท างานแทนมนุษย์” 
 

การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี เป็นการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด จากการท้างานเป็นทีมในการสร้างสรรค์หุ ่นยนต์ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ทั่วไป รวมทั้งน้าเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการของตนเอง /ทีม 
ให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง “หุ่นยนต์ท างานแทนมนุษย์”  โดยมีการออกแบบตามกระบวนการเทคโนโลยี 
(Technological process) ตามมาตรฐาน ง 2.1 ในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมี
การวางแผนสร้างโครงงานอย่างมีระบบและขั้นตอนให้หุ่นยนต์ท้างานตามภารกิจหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตาม
โจทย์ก้าหนด จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นค้าตอบในเรื่องนั้น ๆ โดยจะต้องส่งเอกสารโครงร่างหุ่นยนต์ ตาม
แบบฟอร์มที่ก้าหนด ให้ สพฐ. ก่อนการแข่งขัน (วัน เวลาที่ก้าหนดส่ง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
1.  ขอบเขตและความหมาย 

โครงงานหุ่นยนต์ท้างานแทนมนุษย์หมายถึงการน้ามอเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุทางกลศาสตร์อาจมี

การใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับชนิดต่างๆและใช้อุปกรณ์ทั่วไปอย่างไม่จ้ากัดมาออกแบบประกอบเป็น
หุ่นยนต์หรือโครงงาน สามารถเคลื่อนไหว เคลื่อนที่หรือไม่ก็ได้ โดยแสดงถึงการเคลื่อนไหวของมนุษย์ หรือท้างานแทนมนุษย์ได้ 
ให้ท้าภารกิจ แก้ปัญหาตามโจทย์ก้าหนดในการท้างานสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยสวิทซ์เปิด-ปิดหรืออุปกรณ์ควบคุม 
(Remote Control) ทั้งแบบมีสายไร้สายสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท้างานหรือไม่ก็ได้ 
โครงงานสามารถท้างานได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวคุณค่าของชิ้นงานอยู่ที่การสร้างกลไกพิเศษ หรือการ
ประยุกต์ใช้ตัวตรวจจับที่ท้าให้หุ่นยนต์สามารถท้าภารกิจ แก้ปัญหาตามโจทย์ก้าหนด 

 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดและองค์ประกอบของทีม 
  ดูรายละเอียดได้จากตารางสรุปกิจกรรมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์  
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3. วธิกีารประกวด 

 1. ก าหนดการประกวด 
 โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี  ก้ าหนดระยะเวลาในการประกวดระหว่าง เดือน                                
มิถุนายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้ 

มิถุนายน 2555   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการประกวด 
 กรกฎาคม – สิงหาคม 2555 รับสมัครทีมส่งเข้าประกวดส่งโครงร่างมายังส่วนกลาง 
 กันยายน 2555 การคัดเลือกโครงร่างการออกแบบและเทคโนโลยี 
  แจ้งผลให้ลงมือท้าเพ่ือประกวดระดับภาค 
 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555 น้าเสนอโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 
  ตัดสินการคัดเลือกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 

ภาคละ 8 โครงงาน 
 กุมภาพันธ์ 2556 ตัดสินรอบสุดท้ายการประกวดโครงงานการออกแบบและ

เทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

2. วิธีการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 
2.1 ดาวน์โหลดใบสมัครไดท้ีเ่ว็บไซต์ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

http://inno.obec.go.th หรือ www.thairobot.in.th แล้วส่งใบสมัครและส่งโครงร่างตาม
ก้าหนดเวลา  

2.2 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคและระดับชาติ 
2.2.1 ให้แต่ละทีมน้าเสนอต่อคณะกรรมการในสถานที่หรือบริเวณท่ีคณะกรรมการ

จัดให้ 
2.2.2 ให้เวลาจัดเตรียมโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีให้เสร็จภายในเวลา 10 

นาท ี
2.2.3  เวลาน้าเสนอทีมละ 15นาที 
2.2.4  กรรมการซักถาม 5 นาที 
        แต่ละทีมใช้เวลารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30 นาท ี

การประกวด คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนตรวจให้คะแนนโดยนักเรียนต้องอธิบาย
หลักการแนวคิดในการออกแบบและสร้างโครงงาน พร้อมอธิบายวิธีการท้างานของโครงงานการออกแบบ
และเทคโนโลยีลักษณะเด่นของโครงงาน ประโยชน์ รวมทั้งการน้าไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาต่อยอดใน
อนาคต โดยมีโปสเตอร์หรือเอกสารอ่ืนประกอบ นักเรียนอาจจัดเตรียมอุปกรณ์อ่ืนมาเองเพ่ือใช้
ประกอบการน้าเสนอเช่นวิดีโอเพลงประกอบหรือสื่ออ่ืนๆเจ้าภาพจัดงานจะจัดเตรียมให้เฉพาะปลั๊กไฟและ
โต๊ะขนาด 60 x 120  ซม. เท่านั้น        ใช้เวลาในการน้าเสนอไม่เกิน 15 นาทีและให้เวลากรรมการ
ซักถามข้อสงสัยได้ไม่เกิน 5 นาทีกรรมการจะให้คะแนนตามแบบลงคะแนน 

หมายเหตุ กรรมการอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน้าเสนอ จ้านวนรอบของการพิจารณาตัดสิน 
ได้ตามความเหมาะสม  
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3. คุณสมบัติของโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีที่ส่งเข้าประกวด 
โครงงานทีส่่งเข้าประกวด ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    1. เป็นโครงงานใหม่ และ ไม่เคย เข้าส่งเข้าประกวดในเวทีการประกวดที่ใดมาก่อน 
 2. ออกแบบตามกระบวนการเทคโนโลยี 
    3. ข้อมูล ภาพ และเสียง ที่น้ามาประกอบ ต้องไม่ ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ หากได้รับอนุญาตควร
อ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งกรณี ละเมิดลิขสิทธิ์ ใดๆ คณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
      4 . คณะกรรมการกลางและศูนย์หุ่นยนต์ระดับภาคจะท้าการคัดเลือก ผลงาน ในเบื้องต้นและ 
จะแจ้งผลการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
http://inno.obec.go.thภายในเดือนกันยายน 2555 เพื่อให้พัฒนาโครงงานจริงส้าหรับการ
ประกวดในระดับภาคต่อไป 
      5 . ส้าหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือก ให้น้า ผลงาน มาแสดง เพื่อตัดสิน ณ สถานที่ที่
คณะกรรมการก้าหนดในการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาค 
      6. ให้ค้าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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แบบประเมินโครงร่างการออกแบบและเทคโนโลยี “หุ่นยนต์ท างานแทนมนุษย์” 
 

แบบประเมินโครงร่างการออกแบบและเทคโนโลยี  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62  ปีการศึกษา 2555 

“หุ่นยนต์ท างานแทนมนษุย์” 
 

ระดับชั้น  ประถมศึกษา     มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชื่อโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ที่น าเสนอ........................................................... 
 โรงเรียน................................................. 

สพป. /สพม.………............................................................. จังหวัด....................................................... 
1. ชื่อ – นามสกลุ _________________________________ ชั้น ______________ 
2. ชื่อ – นามสกลุ _________________________________ ชั้น ______________ 
3. ชื่อ – นามสกลุ _________________________________ ชั้น ______________ 
4. ชื่อ – นามสกลุ ________________________________________ ผู้ควบคุมทีม 
5. ชื่อ – นามสกลุ ________________________________________ ผู้ควบคุมทีม 

 
1. แนวความคิด (Idea)  และความเป็นมาในการสร้างโครงงาน (10 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. วัตถุประสงค์ในการออกแบบโครงงานมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ? (10 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การออกแบบโครงงาน  มีองค์ประกอบอะไรบา้ง ? (วาดภาพประกอบ) (20 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบร่างชิ้นงาน พร้อมค าอธิบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
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4. กระบวนการและขั้นตอนท้างานของโครงงานมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ? (40 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.จุดเด่นและประโยชน์ในการทา้งานของโครงงาน มีอะไรบ้าง ? (10 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. การน้าไปประยุกต์ในอนาคตมีอะไรบ้าง ? (10 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ปกนอก 
เร่ือง ............................................................................................................................................... 
โดย   1 ......................................................................................................................................... 

2 ........................................................................................................................... ................ 
3 ......................................................................................... .................................................. 

โรงเรียน ................................................................................................................................................................................ 
สังกัด .............................................................................................................................................................................................. 

รายงานฉบับนี้เป็นสว่นประกอบของโครงงานหุ่นยนต์ 
ชั้น ............................ 

เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 

ปกใน 
เร่ือง ............................................................................................................................................... 
โดย   1 ..................................................................................................................................................................... 

2 ..................................................................................................................... ...................... 
3 ........................................................................................................................... ................ 

โรงเรียน .............................................................................................................. 
สังกัด ...................................................................................................................................................... 
ครูที่ปรึกษา .............................................................................................................................................. 
ที่ปรึกษาพิเศษ .......................................................................................................................................... 

 เนื้อหา  ประกอบด้วย 
- บทคัดย่อ 

   - กิตติกรรมประกาศ 
   - สารบัญ 
   - สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
   - สารบัญรูปภาพ (ถ้ามี) 
   - บทที่ 1 บทน้า 
   - บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   - บทที่ 3 อุปกรณ์และวธิีการด้าเนินการ 
   - บทที่ 4 ผลการด้าเนินงาน 
   - บทที่ 5 สรุปผลการด้าเนินงาน/อภิปรายผลการด้าเนินงาน 
   - บรรณานุกรม 
   - ภาคผนวก  

โดยก้าหนดให้ บทที่ 1 ถึงบทที่ 5 ความยาวไม่เกิน 20 หน้า ภาคผนวก ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
ขนาดของกระดาษเขียนรายงานใช้กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จัดท้ารายงานจ้านวน 5 เล่ม ส่งให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามเวลาที่ประกาศ 
 
4. เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ  80 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ  70 - 79     ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ  60 -  69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ต่้ากว่าร้อยละ 60    ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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5. คณะกรรมการการตัดสินการประกวด ระดับชั้นละ 3 – 5 คน 
  5.1.คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 5.1.1 ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ 
/ ออกแบบและเทคโนโลยี) 
 5.1.2 เป็นครูที่ท้าการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ /ออกแบบและ
เทคโนโลยี) และมีความสามารถด้านโครงงาน 
 5.1.3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /วิศวกรรมศาสตร์ 
 5.2 ข้อควรค านึง 
 5.2.1 กรรมการต้องไม่เป็นผู้ตัดสินในกรณีส่งทีมโรงเรียนตนเองเข้าแข่งขัน 
 5.2.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรตัดสินในระดับชั้นที่สอน 
 5.2.3 กรรมการควรมาจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน อย่างหลากหลาย 
 5.2.4 กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในรอบ
ต่อไป 
 5.3 สถานที่ท าการแข่งขัน  

 ควรใช้ห้องเรียนที่มีโต๊ะจัดแสดง ที่สามารถด้าเนินการแข่งขันได้พร้อมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


