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สรุปกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
/ ระดับชั้น

กิจกรรม

สพป.

ป.1-3

1. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
3. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
5. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
6. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation)
7. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS
8. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
9. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
10. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
11. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
12. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
รวม
12 กิจกรรม
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ตารางสรุปกิจกรรมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเกณฑ์
รายละเอียดการแข่งขัน จะประกาศ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
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สรุปกิจกรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเกณฑ์
รายละเอียดการแข่งขัน จะประกาศ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้นป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้นม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้นม. 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีมๆละ 3 คนและส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
1) ระดับชั้น ป. 4-6 จานวน 1 ทีม
2) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพป. จานวน 1 ทีม
3) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพม. จานวน 1 ทีม
4) ระดับชั้น ม. 4-6 จานวน 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมาให้พร้อม
3.2 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันเจาะตัดตกแต่งวัสดุที่จะนามาใช้ประดิษฐ์ก่อนการแข่งขัน(ยกเว้นใน
กรณีที่วัสดุนั้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้)
3.3 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นไม่จากัดชนิดรูปแบบอิสระ
3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
3.5 ส่งแผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการคิดต้นทุน–กาไรราคาจาหน่ายไว้ที่โต๊ะ
แข่งขัน
3.6 ให้แสดงผลงานให้คณะกรรมการตรวจประเมินเฉพาะที่ประดิษฐ์ในเวลาแข่งขันเท่านั้น
3.7 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 การเตรียมงาน (20 คะแนน)
1) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
10 คะแนน
2) การวางแผนการทางานล่วงหน้า (10 คะแนน)
-แผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
5 คะแนน
-การคิดต้นทุน – กาไรราคาจาหน่าย
5 คะแนน
4.2 กระบวนการทางาน (30 คะแนน)
1) การร่วมมือในการทางาน
5 คะแนน
2) ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนได้ถูกต้อง
5 คะแนน
3) ความประหยัดและคุ้มค่า
10 คะแนน
4) ความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน
5 คะแนน
5) การใช้และการเก็บอุปกรณ์
5 คะแนน
4.3 ผลงาน (50 คะแนน)
1) ความประณีตคงทนสวยงาม
15 คะแนน
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2) ความคิดสร้างสรรค์
15 คะแนน
3) ประโยชน์การใช้งาน
15 คะแนน
4) ผลงานถูกต้องตามขั้นตอนในใบงาน
5 คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่า ร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร
6. คณะกรรมการการแข่งขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสินจานวน 3–5 คน
(ในกรณีจาเป็นอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)
๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๖.๔ ข้อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
๗. สถานทีใ่ นการแข่งขันลานกิจกรรม/อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม
๘. การเข้าแข่งขันระดับภาค
๘.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
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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. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
1) ระดับชั้น ป. 4-6 จานวน 1 ทีม
2) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพป. จานวน 1 ทีม
3) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพม. จานวน 1 ทีม
4) ระดับชั้น ม. 4-6 จานวน 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ให้เตรียมไม้ไผ่สาเร็จสาหรับการจักสานมาก่อนได้อนุญาตให้ย้อมสีมาได้
3.2 ให้สานไม้ไผ่เป็นของใช้ โดยต้องทาในเวลาแข่งขัน
3.3 วัสดุที่ใช้ตกแต่งต้องนามาประดิษฐ์ในเวลาแข่งขัน
3.4 ขนาดของผลงานเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
3.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
3.6.ส่งแผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การคิดราคาทุน ราคาจาหน่ายไว้ที่โต๊ะแข่งขัน
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 มีประโยชน์ใช้สอยได้จริง หลากหลาย ประหยัดคุ้มค่า 15 คะแนน
4.7 การรักษาความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน
5 คะแนน
4.8 การคิดต้นทุน – กาไร ราคาจาหน่าย
5 คะแนน
4.9 มีแผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
5 คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่า ร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร
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6. คณะกรรมการการแข่งขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสิน 3–5 คน
๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๖.๔ ข้อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการตัดสินควรมาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
๗. สถานทีใ่ นการแข่งขันลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม
๘. การเข้าแข่งขันระดับภาค
๘.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
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3. การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 แข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 แข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 6 คน และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละไม่เกิน 3 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
1) ระดับชั้น ป. 4-6 จานวน 1 ทีม
2) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพป. จานวน 1 ทีม
3) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพม. จานวน 1 ทีม
4) ระดับชั้น ม. 4-6 จานวน 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 พานพุ่มสักการะ(ป.4-6)
1) ประดิษฐ์พุ่มสักการะทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพานไม่น้อยกว่า
16 เซนติเมตรจานวน1 พาน ภายในเวลา 3 ชั่วโมง
2) จัดเตรียมวัสดุโครงสร้างจะใช้โฟมหรือวัสดุอื่นก็ได้ ขนาดกว้างกว่าขอบพานได้ตามความ
เหมาะสมของรูปทรง ต้องเขียนลวดลายในเวลาแข่งขัน
3) ให้ตกแต่งด้วยดอกไม้สด ใบไม้สดหลากหลายชนิด ห้ามใช้วัสดุสังเคราะห์ที่ไม่ใช่ของสด
4) มีส่วนตกแต่งของงานร้อยมาลัยไม่น้อยกว่า 3 ชนิด และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
5) มีส่วนตกแต่งของงานใบตอง เย็บแบบ ไม่อนุญาตให้ใช้กาวติดแบบ
6) อนุญาตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิดมาก่อนได้ เช่น ตัดก้าน แต่งกลีบ ฉีก ดึง เสียบเข็มหมุด
และจัดเรียงอุปกรณ์และวัสดุส่วนประกอบให้คณะกรรมการตรวจก่อนการแข่งขัน 15 นาที
7) จัดทาแผ่นพับเผยแพร่ และจัดส่งให้คณะกรรมการ ในวันแข่งขัน ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย
แนวความคิด ความเป็นมา วัสดุอุปกรณ์ วิธีการทา ขั้นตอนการทา ราคาทุนและราคาจาหน่าย
8) การจัดส่งผลงานสาเร็จเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน
8.1 จัดวางผลงานสาเร็จบนโต๊ะแข่งขัน พร้อมกับป้ายชื่อโรงเรียน แผ่นพับ
8.2 ห้ามนาสิ่งประดิษฐ์อื่นใดที่ไม่ได้ประดิษฐ์ในเวลามาตกแต่งหรือประกอบผลงานเพิ่มเติม
ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะตัดคะแนน 10 คะแนนจากคะแนนที่ได้
8.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9) เกณฑ์การให้คะแนนพานพุ่มสักการะ 100 คะแนน
9.1 การเตรียมอุปกรณ์ตรงตามหลักเกณฑ์กาหนด (10คะแนน)
-อุปกรณ์
5
คะแนน
-ดอกไม้สด
5
คะแนน
9.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (30 คะแนน)
- รูปทรง ขนาดเหมาะสมกับงาน
10 คะแนน
- การประดับตกแต่ง
10 คะแนน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖5 ปีการศึกษา ๒๕๕8

การงานอาชีพและเทคโนโลยีหน้า 9

- แผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
การคิดต้นทุน-กาไร ราคาจาหน่าย
10
9.3 ความสาเร็จของผลงาน ความประณีตและสวยงาม (40คะแนน)
-ดอกไม้ประดับพุ่ม
10
-งานมาลัย
10
-งานใบตองหรือใบไม้
10
-งานเย็บแบบ
10
9.4 ความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน
10
9.5 งานเสร็จทันเวลาที่กาหนด
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3.2 กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ม.1 - 3)
1) ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมกรวยครอบกระทง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพานไม่
น้อยกว่า 18 เซนติเมตรธูปเทียนแพขนาดเบอร์ 1 จัดทาจานวน 1 ชุด ภายในเวลา 3 ชั่วโมง
2) จัดเตรียมวัสดุโครงสร้างโดยจะใช้โฟมหรือวัสดุอื่นใดก็ได้
3) ให้ตกแต่งด้วยดอกไม้สด ใบไม้สดหลากหลายชนิด ห้ามใช้วัสดุสังเคราะห์ที่ไม่ใช่ของสด
4) มีส่วนตกแต่งของงานร้อยมาลัย งานร้อยตาข่าย และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
5) มีส่วนตกแต่งของงานใบตอง ไม่อนุญาตให้ใช้กาวติดงานทุกชนิด
6) อนุญาตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิดมาก่อนได้ เช่น ตัดก้าน แต่งกลีบ ฉีก ดึง เสียบเข็มหมุด
และจัดเรียงอุปกรณ์และวัสดุส่วนประกอบให้คณะกรรมการตรวจก่อนการแข่งขัน 15 นาที
7) จัดทาแผ่นพับเผยแพร่ และจัดส่งให้คณะกรรมการ ในวันแข่งขัน ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย
แนวความคิด ความเป็นมา วัสดุอุปกรณ์ วิธีการทา ขั้นตอนการทา ราคาทุนและราคาจาหน่าย
8) การจัดส่งผลงานสาเร็จเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน
8.1 จัดวางผลงานสาเร็จบนโต๊ะแข่งขัน พร้อมกับป้ายชื่อโรงเรียน แผ่นพับ
8.2 ห้ามนาสิ่งประดิษฐ์อื่นใดที่ไม่ได้ประดิษฐ์ในเวลามาตกแต่งหรือประกอบผลงานเพิ่มเติม
ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะตัดคะแนน 10 คะแนนจากคะแนนที่ได้
8.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9) เกณฑ์การให้คะแนนกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 100 คะแนน
9.1 การเตรียมอุปกรณ์ตรงตามหลักเกณฑ์กาหนด (10 คะแนน)
-อุปกรณ์
5
คะแนน
-ดอกไม้สด ใบตอง
5
คะแนน
9.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (30 คะแนน)
-รูปทรง ขนาดเหมาะสมกับงาน
10 คะแนน
-การประดับตกแต่ง
10 คะแนน
-แผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
การคิดต้นทุน-กาไร ราคาจาหน่าย
10 คะแนน
9.3 ความสาเร็จของผลงาน ความประณีตและสวยงาม (40คะแนน)
-กระทงดอกไม้
10 คะแนน
-กรวยครอบกระทงดอกไม้
10 คะแนน
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-งานร้อยมาลัย
-งานร้อยตาข่าย
9.4 ความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน
9.5 งานเสร็จทันเวลาที่กาหนด

10
10
10
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3.3 บายศรีสู่ขวัญ (ม.4-6)
1) ประดิษฐ์ตกแต่งบายศรีสู่ขวัญ ขนาด 5 ชั้น จานวน 1 ชุด ภายในเวลา 3 ชั่วโมง
2) ให้ตกแต่งด้วยดอกไม้ใบไม้สด มีลวดลายตามความเหมาะสม
3) มีส่วนตกแต่งประกอบด้วยงานร้อยมาลัย งานใบตอง และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
4) วัสดุ โครงสร้าง รูปแบบ ใช้วัสดุธรรมชาติ สามารถเตรียมมาก่อนได้แต่ห้ามตกแต่งและห่อหุ้ม
5) ให้ทาความสะอาด ฉีก ตัดใบตอง ตามแบบมาก่อนได้
6) อนุญาตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิดมาก่อนได้ เช่น ตัดก้าน แต่งกลีบ ฉีก ดึง เสียบเข็มหมุด
และจัดเรียงอุปกรณ์และวัสดุส่วนประกอบให้คณะกรรมการตรวจก่อนการแข่งขัน 15 นาที
7) ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นส่วนประกอบการตกแต่ง ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุสังเคราะห์ เช่น หมวก
พลาสติก ดอกรักพลาสติก ดอกพุดพลาสติก หรืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของสด
8) จัดทาแผ่นพับเผยแพร่ และจัดส่งให้คณะกรรมการ ในวันแข่งขัน ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย
แนวความคิด ความเป็นมา วัสดุอุปกรณ์ วิธีการทา ขั้นตอนการทา ราคาทุนและราคาจาหน่าย
9) การจัดส่งผลงานสาเร็จเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน
9.1 จัดวางผลงานสาเร็จบนโต๊ะแข่งขัน พร้อมกับป้ายชื่อโรงเรียน แผ่นพับ
9.2 ห้ามนาสิ่งประดิษฐ์อื่นใดที่ไม่ได้ประดิษฐ์ในเวลามาตกแต่งหรือประกอบผลงานเพิ่มเติม
ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะตัดคะแนน 10 คะแนนจากคะแนนที่ได้
9.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
10) เกณฑ์การให้คะแนนบายศรีสู่ขวัญ 100 คะแนน
10.1 การเตรียมอุปกรณ์ตรงตามหลักเกณฑ์กาหนด (10 คะแนน)
-อุปกรณ์
5
คะแนน
-ดอกไม้สด ใบตอง
5
คะแนน
10.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (30 คะแนน)
- รูปทรง ขนาดเหมาะสมกับงาน
10 คะแนน
- การประดับตกแต่ง
10 คะแนน
- แผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
การคิดต้นทุน-ค่าแรง–กาไร ราคาจาหน่าย
10 คะแนน
10.3 ความสาเร็จของผลงาน ความประณีตและสวยงาม (40คะแนน)
- งานใบตอง
20 คะแนน
- ความเรียบร้อย กลมกลืนและสวยงามของผลงาน
10 คะแนน
- งานร้อยมาลัย
10 คะแนน
10.4 ความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน
10 คะแนน
10.5 งานเสร็จทันเวลาที่กาหนด
10 คะแนน
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4. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร
5. คณะกรรมการการแข่งขัน
5.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจานวนตามความเหมาะสม
5.2 กรรมการตัดสินกิจกรรมละ 3–5 คน
๕.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๕.๔ ข้อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
๖. สถานที่ในการแข่งขันลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม
๗. การเข้าแข่งขันระดับภาค
๗.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
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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. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
1) ระดับชั้น ป. 4-6 จานวน 1 ทีม
2) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพป. จานวน 1 ทีม
3) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพม. จานวน 1 ทีม
4) ระดับชั้น ม. 4-6 จานวน 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 เป็นผลงานโครงงานอาชีพที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาหรือปีการศึกษาปัจจุบันและมี
รายงานโครงงานอาชีพ 5 บท
3.2 ให้นาเสนอโครงงานอาชีพ โดยการจัดแสดงนิทรรศการโครงงานและนาเสนอปากเปล่าใน
เวลา 5 นาที
3.3 มีการนามาจาหน่ายจริงในบริเวณนิทรรศการของตนเองในระดับภาค
3.4 ส่งรายงานโครงงานอาชีพในข้อ 3.1 ให้คณะกรรมการในวันแข่งขัน จานวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลง
บนแผ่น ซีดี จานวน 1 แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณาเผยแพร่
3.5 อุปกรณ์ที่จัดให้ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ทีมละ 1 ชุด
3.6การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 กระบวนการของโครงงานอาชีพ
20
คะแนน
4.2 ความคิดสร้างสรรค์
20
คะแนน
4.3 การเขียนรายงาน การคิดต้นทุน – กาไร ราคาจาหน่าย
20
คะแนน
4.4 คุณค่าของชิ้นงานน่าสนใจ ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
20
คะแนน
4.5 ผลสาเร็จของโครงงานนาไปใช้ได้จริงสู่การประกอบอาชีพ
10
คะแนน
4.6 การนาเสนอโครงงานด้วยวาจา
10
คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร
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6. คณะกรรมการการแข่งขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสิน 3 – 5 คน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
(ในกรณีจาเป็นอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)
๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๖.๔ ข้อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
๗. สถานที่ในการแข่งขันลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๘. การเข้าแข่งขันระดับภาค
๘.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
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5. การแข่งขันจัดสวนถาด
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
แข่งขันการจัดสวนแก้ว
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
1) ระดับชั้น ป. 4-6 จานวน 1 ทีม
2) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพป. จานวน 1 ทีม
3) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพม. จานวน 1 ทีม
4) ระดับชั้น ม. 4-6 จานวน 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ระดับชั้น ป.4-6)
1) ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน
2)ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ได้แก่
2.1) อุปกรณ์การเขียนแบบ 1 ชุด
2.2) พันธุ์ไม้วัสดุประกอบ
2.3) ภาชนะที่ใช้จัด
2.4) ภาชนะฉีดน้า
3) ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนแบบการจัดสวนให้เสร็จก่อนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษ
เขียนแบบไว้ให้ทุกทีม
4) ลักษณะของภาชนะที่ใช้เป็นจานรองกระถางหรือถาดทรงกลมชนิดเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได้
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11 – 15 นิ้ว
5) พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ
5.1) เป็นพันธุ์ไม้ที่ใช้จัดสวนถาดแบบแห้งไม่ต่ากว่า 3 ชนิด
5.2) วัสดุประกอบ เช่น หิน กรวด ไม้ หรืออื่น ๆ ให้คานึงถึงความหลากหลายไม่จากัด
ความคิดสร้างสรรค์
5.3) วัสดุปลูก มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้
6) ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2ชั่วโมง(รวมเวลาที่ใช้เขียนแบบ)
7) อุปกรณ์ที่จัดให้ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ทีมละ 1 ชุด กระดาษเขียนแบบการจัดสวน
8)การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9)เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
9.1) การเตรียมงาน (20 คะแนน)
1. การเขียนแบบ
10 คะแนน
2. การเลือกใช้พันธุ์ไม้ วัสดุ
10 คะแนน
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9.2) กระบวนการทางาน (30 คะแนน)
1. ขั้นตอนและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
10 คะแนน
2. ความสะอาดเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน
10 คะแนน
3. ทางานทันตามกาหนดเวลา
10 คะแนน
9.3) ผลงาน (50 คะแนน)
1. ความประณีต
10 คะแนน
2. ความสมดุล
10 คะแนน
3. ความกลมกลืนและสวยงาม
15 คะแนน
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
15 คะแนน
3.2 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ระดับชั้น ม.1-3)
1) ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน
2)ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ได้แก่
2.1) อุปกรณ์การเขียนแบบ 1 ชุด
2.2) พันธุ์ไม้วัสดุประกอบ
2.3) ภาชนะที่ใช้จัด
2.4) ภาชนะฉีดน้า
3) ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนแบบการจัดสวนให้เสร็จก่อนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษ
เขียนแบบไว้ให้ทุกทีม
4) ลักษณะของภาชนะที่ใช้เป็นจานรองกระถางหรือถาดทรงกลมชนิดเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได้
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11 – 15 นิ้ว
5) พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ
5.1) เป็นพันธุ์ไม้ที่ใช้จัดสวนถาดแบบชื้นไม่ต่ากว่า 3 ชนิด
5.2) วัสดุประกอบ เช่น หิน กรวด ไม้ หรืออื่น ๆ ให้คานึงถึงความหลากหลายไม่จากัด
ความคิดสร้างสรรค์ และเน้นวัสดุธรรมชาติ
5.3) วัสดุปลูก มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้
6) ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2ชั่วโมง(รวมเวลาที่ใช้เขียนแบบ)
7) อุปกรณ์ที่จัดให้ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ทีมละ 1 ชุด กระดาษเขียนแบบการจัดสวน
8)การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9)เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
9.1) การเตรียมงาน (20 คะแนน)
1. การเขียนแบบ
10 คะแนน
2. การเลือกใช้พันธุ์ไม้ วัสดุ
10 คะแนน
9.2) กระบวนการทางาน (30 คะแนน)
1. ขั้นตอนและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 10 คะแนน
2. ความสะอาดเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน 10 คะแนน
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3. ทางานทันตามกาหนดเวลา
10 คะแนน
9.3) ผลงาน (50 คะแนน)
1. ความประณีต
10 คะแนน
2. ความสมดุล
10 คะแนน
3. ความกลมกลืนและสวยงาม
15 คะแนน
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
15 คะแนน
3.3 การจัดสวนแก้ว (ระดับชั้น ม.4-6)
1) ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน
2) ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ได้แก่
2.1) อุปกรณ์การเขียนแบบ 1 ชุด
2.2) พันธุ์ไม้ประกอบการจัดและวัสดุ
2.3) ภาชนะที่ใช้จัด
2.4) ภาชนะฉีดน้า
3) ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนแบบการจัดสวนให้เสร็จก่อนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษ
เขียนแบบไว้ให้ทุกทีม
4) ลักษณะของภาชนะใช้แก้วแชมเปญทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6-7 นิ้ว
5) ใช้พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ
5.1) พันธุ์ไม้หลากหลายไม่จากัดจานวน
5.2) วัสดุประกอบ เช่น หิน กรวด ไม้ หรืออื่นๆ ให้คานึงถึงความหลากหลาย มีความคิด
สร้างสรรค์ และวัสดุที่เป็นธรรมชาติ
5.3)ห้ามใช้การแปะ ตัด หรือพ่นสีแก้วแชมเปญสาหรับจัดสวน
6) ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2ชั่วโมง(รวมเวลาที่ใช้เขียนแบบ)
7) อุปกรณ์ที่จัดให้ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ทีมละ 1 ชุด กระดาษเขียนแบบการจัดสวน
8) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9) เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
9.1) การเตรียมงาน (20 คะแนน)
1. การเขียนแปลนถูกต้อง
10 คะแนน
2. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
10 คะแนน
9.2) กระบวนการทางาน (30 คะแนน)
1. ขั้นตอนและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
10 คะแนน
2. ความสะอาดเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน
10 คะแนน
3. ทางานทันตามกาหนดเวลา
10 คะแนน
9.3) ผลงาน (50 คะแนน)
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1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. ความสวยงามของชั้นทราย
3. การจัดต้นไม้
4. ความประณีต
5. ความสมดุล

10
15
15
5
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ
80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ
70 – 79ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ
60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร
5. คณะกรรมการการแข่งขัน
5.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจานวนตามความเหมาะสม
5.2 กรรมการตัดสิน 3–5 คน
๕.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่นๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๕.๔ ข้อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
๖. สถานที่ในการแข่งขันลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม
๗. การเข้าแข่งขันระดับภาค
๗.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
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6. การแข่งขันแปรรูปอาหาร
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้นป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้นม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้นม. 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีมๆละ 3 คนและส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
1) ระดับชั้น ป. 4-6 จานวน 1 ทีม
2) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพป. จานวน 1 ทีม
3) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพม. จานวน 1 ทีม
4) ระดับชั้น ม. 4-6 จานวน 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 เป็นผลงานที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาหรือปีการศึกษาปัจจุบัน
3.2 การแปรรูปอาหารเป็นผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่น
3.3 จัดนิทรรศการและนาเสนอผลงาน 5 นาทีด้วยปากเปล่ามีแผ่นป้ายประกอบได้
3.4 ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอต้องอยู่ในภาชนะบรรจุ
3.5 เป็นผลงานที่ผลิตและนามาจาหน่ายในบริเวณจัดนิทรรศการของตนเองในระดับภาค
3.6 ให้โรงเรียนจัดทาเอกสาร 5 ชุดพร้อมบันทึกลง CD จานวน 1 ชุดมอบให้กรรมการในวันแข่งขัน
นาเสนอแนวคิดความเป็นมาของการแปรรูปอาหารการดาเนินงานนาเข้าสู่กระบวนการเรียน
การสอนกระบวนการพัฒนาความสามารถของนักเรียนพร้อมวิธีทาการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ
ประโยชน์ที่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับพร้อมภาพประกอบกิจกรรมเพื่อพิจารณาเผยแพร่
3.7 อุปกรณ์ที่จัดให้ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ทีมละ 1 ชุด
3.8 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 รสชาติเหมาะสมกับประเภทของอาหาร
20 คะแนน
4.2 ภาพรวมของลักษณะภายนอกเช่นสีกลิ่นภาชนะบรรจุ
20 คะแนน
4.3 ภาพรวมของคุณภาพอาหารเช่นคุณค่าทางโภชนาการความสะอาด
20 คะแนน
4.4 เนื้อสัมผัส (กรอบ / นุ่ม / เหนียว / แข็งฯลฯ)
20 คะแนน
4.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
20 คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร
6. คณะกรรมการการแข่งขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสิน 3 – 5 คน (ในกรณีจาเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจพิจารณาแต่งตั้ง
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คณะกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)
๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๖.๔ ข้อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
๗.สถานที่ในการแข่งขันลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม
๘. การเข้าแข่งขันระดับภาค
๘.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
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7. การแข่งขันการทาน้าพริก ผักสด เครื่องเคียง
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีมๆละ 3 คนและส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
1) ระดับชั้น ป. 4-6 จานวน 1 ทีม
2) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพป. จานวน 1 ทีม
3) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพม. จานวน 1 ทีม
4) ระดับชั้น ม. 4-6 จานวน 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งเอกสารให้กรรมการ 1 ชุด ในวันแข่งขันซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย แนวความคิดความเป็นมา
ของอาหาร พร้อมทั้งเครื่องปรุงรส วิธีการทา เคล็ดลับความอร่อยประโยชน์ที่นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับ
อาจมีบทสัมภาษณ์สั้นๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพประกอบ เพื่อพิจารณาเผยแพร่
3.2 นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทาทุกอย่างมาเอง
3.3 ปฏิบัติในเวลาทุกขั้นตอน
3.4 ตกแต่งผลงานสาหรับแสดง 1 ชุดกรรมการ 1 ชุด
3.5 จัดทาแผ่นพับสูตรอาหาร วิธีการทา จาทาราคาทุน ค่าใช้จ่าย และราคาจาหน่าย
3.6 ระยะเวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
3.7 อุปกรณ์จัดให้ ได้แก่ โต๊ะวางผลงานนักเรียน
3.8 ห้ามนาสิ่งประดิษฐ์อื่นใดนอกเหนือจากเกณฑ์กาหนดไว้มาตกแต่งหรือประกอบผลงาน เพิ่มเติม
กรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานของนักเรียนที่จัดทาในช่วงเวลาที่ดาเนินการแข่งขันเท่านั้น
3.9 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 รสชาติเหมาะสมกับประเภทของน้าพริก
20 คะแนน
4.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
20 คะแนน
4.3 การเลือกใช้วัตถุดิบและการใช้วัสดุประหยัดคุ้มค่า
10 คะแนน
4.4 กระบวนการทางาน
10 คะแนน
4.5 งานเสร็จทันเวลาที่กาหนด
10 คะแนน
4.6 ความสะอาดเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน
10 คะแนน
4.7 แผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
10 คะแนน
4.8 การคิดต้นทุน – กาไร ราคาจาหน่าย
10 คะแนน
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5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ
80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ
70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ
60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร
6. คณะกรรมการการแข่งขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสิน 3–5 คน (ในกรณีจาเป็น อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม)
๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่นๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๖.๔ ข้อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
๗. สถานที่ในการแข่งขันลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม
๘. การเข้าแข่งขันระดับภาค
๘.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
๘.2 จัดทาเอกสารจานวน 5 ชุด แยกเป็น
- ส่งในช่วงเวลารายงานตัว 1 ชุด
- แสดงไว้ที่โต๊ะแสดงผลงาน 1 ชุด
- สาหรับกิจกรรมการตัดสิน 3 ชุด
๘.3 ในการแข่งขันห้ามใช้เตาแก๊ส ให้ใช้เตาไฟฟ้า (การแข่งขันระดับเขตพื้นที่และดับภูมิภาค
อนุโลมให้ใช้เตาแก๊สได้)
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8. การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 จานวนผู้เข้าแข่งขันทีมๆละ 3 คนและส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
1) ระดับชั้น ป. 4-6 จานวน 1 ทีม
2) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพป. จานวน 1 ทีม
3) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพม. จานวน 1 ทีม
4) ระดับชั้น ม. 4-6 จานวน 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งเอกสารให้กรรมการ 1 ชุดในวันแข่งขันซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วยแนวความคิดความเป็นมาของ
อาหารพร้อมทั้งเครื่องปรุงวิธีการท้าเคล็ดลับความอร่อยประโยชน์ที่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับอาจมีบท
สัมภาษณ์สั้นๆของผู้เกี่ยวข้องพร้อมภาพประกอบเพื่อพิจารณาเผยแพร่
3.2 จัดทาอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)อย่างละ 1 ชนิด
3.3 นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทาทุกอย่างมาเอง
3.4 ปฏิบัติในเวลาแข่งขันทุกขั้นตอน
3.5 สิ่งที่เตรียมมาล่วงหน้าได้ได้แก่ล้างผักเนื้อสัตว์ทุกชนิดเฉพาะธัญพืชต้มมาก่อนได้
3.6 จัดส่วนประกอบอื่นๆเพื่อเป็นการเสริมคุณค่าอาหารได้ตามความเหมาะสม
3.7 เตรียมผลงานสาหรับแสดง 1 ชุด กรรมการ 1 ชุดจัดพร้อมจาหน่าย 2 ชุดและติดราคาขาย
3.8 จัดทาแผ่นพับสูตรอาหารวิธีการทาจัดทาราคาทุนค่าใช้จ่ายและราคาจาหน่าย
3.9 ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
3.10ห้ามนาสิ่งประดิษฐ์อื่นใดนอกเหนือจากเกณฑ์กาหนดไว้มาตกแต่งหรือประกอบผลงาน
เพิ่มเติมถ้าไม่ปฏิบัติตามจะตัดคะแนน 10 คะแนนจากคะแนนที่ได้
3.11 อุปกรณ์ที่จัดให้ได้แก่โต๊ะปฏิบัติงานและวางผลงานนักเรียน
3.12 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
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4.10 แผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
4.11 การคิดต้นทุน – กาไรราคาจาหน่าย

5
5

คะแนน
คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร
6. คณะกรรมการการแข่งขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสิน 3–5 คน
๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๖.๔ ข้อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
๗. สถานทีใ่ นการแข่งขันลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม
๘. การเข้าแข่งขันระดับ
๘.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
๘.2 จัดทาเอกสารจานวน 5ชุดแยกเป็น
- ส่งในช่วงเวลารายงานตัว
1 ชุด
- แสดงไว้ที่โต๊ะแสดงผลงาน
1 ชุด
- สาหรับกรรมการตัดสิน
3 ชุด
๘.3 ในการแข่งขันห้ามใช้เตาแก๊ส ให้ใช้เตาไฟฟ้า (การแข่งขันระดับเขตพื้นที่และระดับ
ภูมิภาค อนุโลมให้ใช้เตาแก๊สได้)
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9. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
1) ระดับชั้น ป. 4-6 จานวน 1 ทีม
2) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพป. จานวน 1 ทีม
3) ระดับชั้น ม. 1-3 สังกัด สพม. จานวน 1 ทีม
4) ระดับชั้น ม. 4-6 จานวน 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ชื่อผลงาน“รักศิลปวัฒนธรรมไทย”
1) วัสดุที่ใช้ในงานแกะสลักผักและผลไม้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมเอง
2) ผักผลไม้ที่นามาแกะสลักสามารถนาไปรับประทานหรือประกอบอาหารได้จริง
ในชีวิตประจาวัน
3) ผู้เข้าแข่งขันสามารถล้างทาความสะอาดผักและผลไม้มาล่วงหน้าได้ก่อนการแข่งขัน
4) ไม่อนุญาตให้เกลา คว้าน ร่างและขึ้นรูปลวดลายมาก่อนการแข่งขัน
5) ใช้มีดแกะสลักหรืออุปกรณ์ในงานแกะสลักอื่น ๆ ได้ยกเว้นเครื่องที่ใช้แกะสาเร็จรูป เช่น
หั่นแล้วออกมาเป็นลวดลายต่าง ๆ โดยผู้เข้าแข่งขันไม่ได้แกะสลักด้วยตนเอง
6) จัดตกแต่งผลงานให้มีความเหมาะสมกับขนาดของภาชนะให้สวยงาม โดยกาหนดขนาดภาชนะที่
ใช้ใส่ผลงาน ดังนี้
- ระดับชั้น ป. 4-6 ใช้ภาชนะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า30 เซนติเมตร
- ระดับชั้น ม. 1-3 ใช้ภาชนะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า40 เซนติเมตร
- ระดับชั้น ม. 4-6 ใช้ภาชนะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า50 เซนติเมตร
7)ห้ามนาสิ่งประดิษฐ์อื่นใดนอกเหนือจากเกณฑ์กาหนดไว้มาตกแต่งหรือประกอบผลงาน
เพิ่มเติม ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะตัดคะแนน 10 คะแนนจากคะแนนที่ได้
3.2 อุปกรณ์ที่จัดให้ได้แก่โต๊ะปฏิบัติงานและวางผลงานนักเรียน
3.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
3.4การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
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
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5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร
6. คณะกรรมการการแข่งขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสิน 3–5 คน (ในกรณีจาเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)
๖.๓ คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
๖.๔ ข้อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
๗. สถานที่ในการแข่งขันลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๘. การเข้าแข่งขันระดับภาค
๘.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
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คณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันการงานอาชีพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ลาดับที่
1

ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร แก้วทอง

2.

นายทวีพงษ์ ชาปากดี

3.

นางจุรีรัตน์ ศิโรโรจน์

4.

นางสุธีรา พ่วงขวัญ

โรงเรียน
ผอ.ร.ร.ถิ่นโอภาสวิทยา
จังหวัดแพร่ (สพม.37)
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล
สพป.สกลนคร เขต 1
ร.ร.เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
สพม. เขต 13
ร.ร.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
สพม. เขต 3
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เบอร์โทศัพท์
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086-739-1991
085-844-8167
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รายละเอียดเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
1.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
1.2 ประเภทและจานวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1.2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน
1.3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.3.1 ใช้โปรแกรม Paint ในการแข่งขันซึ่งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows
1.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบ ปฏิบัติการไม่ต่ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 512 Mb,CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz, VGA
CARD
ไม่น้อยกว่า 64 Mb และไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.3.3 นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
1.3.4 การวาดภาพ ให้สร้างเรื่องราวที่ต่อเนื่องใน 1 หน้าจอ มี 4 ช่อง
1.3.5 ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน 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 เกณฑ์การให้ คะแนนย่อยแต่ล ะรายการอยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการจะกาหนด แต่
คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น
1.5 เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
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1.6 คณะกรรมการการแข่งขัน
1.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
1.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ ทรงคุณ วุฒิ หรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านศิลปะ ด้านกราฟิก ด้านการ์ตูน ฯลฯ
1.6.1.2 กรรมการควบคุมการแข่งขันได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ช่าง
เทคนิค และกรรมการผู้ดาเนินการแข่งขัน
1.6.1.3 จานวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
1.6.2 แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
1.6.2.1 กาหนดหัวข้อสาหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme)
1.6.2.2 กาหนดให้สร้างเรื่องราวที่ต่อเนื่องใน 1 หน้าจอมี 4 ช่อง
1.6.2.3 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกลาดับ ณ จุดแข่งขัน
๑.๗ การเข้าแข่งขันระดับภาค
๑.๗.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
2. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
2.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
2.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2.2 ประเภทและจานวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
2.2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน
2.3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
2.3.1 นักเรียนระบุ ชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน
การสมัคร (ไม่จากัดโปรแกรม)
2.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบ ปฏิบั ติการไม่ต่ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 1 GB,CPU ไม่น้ อยกว่า 2.0 GHz, VGA
CARD
ไม่น้อยกว่า 64 Mb และไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.3.3 คณะกรรมการจะเป็ น ผู้ จัดเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หู ฟั ง ดิน สอ ยางลบ กระดาษ
ฯลฯ)ไฟล์ข้อมูล (Text File) และเสียงประกอบ สาหรับใช้ในการแข่งขัน ทั้งนี้ กาหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่
กรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น แต่สามารถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม
2.3.4 นั กเรีย นติดตั้งโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ตามที่ระบุด้วย CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนการ
แข่งขัน 1 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น
CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียนโดย
เด็ดขาด
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2.3.5 นักเรียนออกแบบ Story Board และสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นที่สามารถนาเสนอแสดง
ผลได้
ไม่น้อยกว่า 2 นาที ตามหัวข้อที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
2.3.6 ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน 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 เกณฑ์การให้ คะแนนย่อยแต่ล ะรายการอยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการจะกาหนด แต่
คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น
2.5 เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
2.6 คณะกรรมการการแข่งขัน
2.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
2.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ ทรงคุณ วุฒิ หรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านศิลปะ ด้านการ์ตูน ฯลฯ
2.6.1.2 กรรมการควบคุม การแข่ งขัน ได้แก่ ผู้ ค วบคุ มดูแ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ช่าง
เทคนิค และกรรมการผู้ดาเนินการแข่งขัน
2.6.1.3 จานวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
2.6.2 แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
2.6.2.1 กาหนดหัวข้อสาหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme)
2.6.2.2 จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ (ไมโครโฟน หู ฟั ง ดิ น สอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)
ไฟล์ข้อมูล (Text File) และเสียงประกอบสาหรับใช้ในการแข่งขัน
2.6.2.3 ก่อนการแข่งขันให้กรรมการอานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
2.6.2.4 ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้
2.6.2.5 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกลาดับ ณ จุดแข่งขัน
๒.๗ การเข้าแข่งขันระดับภาค
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๒.๗.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
ตัวอย่าง Story Board การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
โรงเรียน..........................................................สังกัด...................................................หน้าที่ : ……….
Scene : ______________________________
เวลา : _____________________________
คาอธิบาย : __________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Sound FX : __________________________

Scene : ______________________________
เวลา : _____________________________
คาอธิบาย : __________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Sound FX : __________________________
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3. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
3.2 ประเภทและจานวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
3.2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน
3.3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.3.1 นักเรียนระบุ ชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน
การสมัคร (ไม่จากัดโปรแกรม)
3.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบ ปฏิบั ติการไม่ต่ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 1 GB,CPU ไม่น้ อยกว่า 2.0 GHz, VGA
CARD
ไม่น้อยกว่า 64 Mb และไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3.3.3 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) และไฟล์ข้อมูล
สาหรับใช้ในการแข่งขันทั้งนี้ กาหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น แต่สามารถปรับแต่ง
ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม
3.3.4 นั กเรีย นติดตั้งโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ตามที่ระบุด้วย CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนการ
แข่งขัน 2 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการหลังจากที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น
CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียนโดย
เด็ดขาด
3.3.5 นักเรียนออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหัวข้อที่คณะกรรมการกาหนด
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
3.3.6 ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน 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 เกณฑ์การให้ คะแนนย่อยแต่ล ะรายการอยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการจะกาหนด แต่
คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น
3.5 เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
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คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
3.6 คณะกรรมการตัดสิน
3.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
3.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ ทรงคุณ วุฒิ หรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการออกแบบฯลฯ
3.6.1.2 กรรมการควบคุม การแข่ งขัน ได้แก่ ผู้ ค วบคุ มดูแ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ช่าง
เทคนิค และกรรมการผู้ดาเนินการแข่งขัน
3.6.1.3 จานวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
3.6.2
แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
3.6.2.1 กาหนดหัวข้อสาหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme)
3.6.2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์(ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) และไฟล์ข้อมูล สาหรับใช้
ในการแข่งขัน
3.6.2.3 ก่อนการแข่งขันให้กรรมการอานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
3.6.2.4 ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้
3.6.2.5 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกลาดับ ณ จุดแข่งขัน
๓.๗ การเข้าแข่งขันระดับภาค
๓.๗.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
4. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
4.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
4.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
4.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
4.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
4.2 ประเภทและจานวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
4.2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน
4.3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
4.3.1 นักเรียนระบุ ชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน
การสมัคร (ไม่จากัดโปรแกรม)
4.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมีระบบ
ปฏิบัติการไม่ต่ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 1 GB,CPU ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz, VGA CARD ไม่น้อยกว่า
64 Mb และไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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4.3.3 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอยางลบ กระดาษ ฯลฯ)
ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบสาหรับใช้ในการแข่งขันทั้งนี้ กาหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่กรรมการ
จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น แต่สามารถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม
4.3.4 นั ก เรี ย นติดตั้ งโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ตามที่ ระบุ ด้ว ย CD หรือ DVD เท่ านั้น ก่อ นการ
แข่งขัน 1 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่ง
แผ่น CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียน
โดยเด็ดขาด
4.3.5 นั ก เรี ย นสร้ า งเกมสร้ า งสรรค์ จ ากคอมพิ ว เตอร์ ต ามหั ว ข้ อ และใช้ ท รั พ ยากรตามที่
คณะกรรมการกาหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน โดยไม่อนุญาตให้ใช้ Template จากโปรแกรมสาเร็จรูป
โดยเด็ดขาด
4.3.6 การสร้างเกม
4.3.6.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา สร้างเกมสาหรับผู้เล่นตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป
4.3.6.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สร้างเกมรองรับผู้เล่นตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป (Multi Users)
4.3.7 องค์ป ระกอบของเกม ประกอบด้วย คาชี้แจงขั้นตอนการเล่ น แต้มคะแนนเวลา และ
การสิ้นสุดของเกม (Game Over)
4.3.8 ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุ กประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน 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
4.4.4 ความสวยงาม
10 คะแนน
4.4.5 เวลาที่ใช้ในการเล่นเกมเหมาะสมกับเนื้อหา
10 คะแนน
4.4.6 ใช้ทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างเหมาะสม
10 คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้ คะแนนย่อยแต่ล ะรายการอยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการจะกาหนด แต่
คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น
4.5 เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖5 ปีการศึกษา ๒๕๕8

การงานอาชีพและเทคโนโลยีหน้า 34

4.6 คณะกรรมการการแข่งขัน
4.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
4.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ ทรงคุณ วุฒิ หรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาเกม ฯลฯ
4.6.1.2 กรรมการควบคุม การแข่ งขัน ได้แก่ ผู้ ค วบคุ มดูแ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ช่าง
เทคนิค และกรรมการผู้ดาเนินการแข่งขัน
4.6.1.3 จานวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
4.6.2 แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
4.6.2.1 กาหนดหัวข้อสาหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme)
4.6.2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล
รูปภาพ และเสียงประกอบสาหรับใช้ในการแข่งขัน
4.6.2.3 ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
4.6.2.4 ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้
4.6.2.5 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกลาดับ ณ จุดแข่งขัน
๔.๗ การเข้าแข่งขันระดับภาค
๔.๗.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
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5. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
5.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
5.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
5.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
5.2 ประเภทและจานวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
5.2.1 แข่งขันประเภททีมๆละ 2 คน
5.3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
5.3.1 นักเรียนระบุ ชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน
การสมัคร (ไม่จากัดโปรแกรม)
5.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบ ปฏิบัติการไม่ต่ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 1 GB,CPU ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz, VGA CARD
ไม่น้อยกว่า 64 Mb และไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5.3.3 คณะกรรมการจะเป็ น ผู้ จัดเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หู ฟั ง ดิน สอ ยางลบ กระดาษ
ฯลฯ) ไฟล์ ข้ อมูล รูป ภาพ และเสี ย งประกอบ ส าหรับ ใช้ในการแข่งขัน ทั้ งนี้ กาหนดให้ ใช้ไฟล์ ท รัพ ยากรที่
กรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น แต่สามารถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม
5.3.4 นั ก เรี ย นติดตั้ งโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ตามที่ ระบุ ด้ว ย CD หรือ DVD เท่ านั้น ก่อ นการ
แข่งขัน 1 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่ง
แผ่น CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียน
โดยเด็ดขาด
5.3.5 นักเรียนสร้างหนั งสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ตามหั วข้อที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่ง
จะแจ้ง ให้ทราบในวันแข่งขัน
5.3.6 ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน 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 การนาเสนอข้อมูลได้ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์
20 คะแนน
5.4.5 การใช้เทคนิคพิเศษ Multimedia สร้างสรรค์งานได้อย่างเหมาะสม
20 คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้ คะแนนย่อยแต่ล ะรายการอยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการจะกาหนด แต่
คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น
5.5 เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
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คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
5.6 คณะกรรมการการแข่งขัน
5.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
5.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ ทรงคุณ วุฒิ หรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
5.6.1.2 กรรมการควบคุม การแข่ งขัน ได้แก่ ผู้ ค วบคุ มดูแ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ช่าง
เทคนิค และกรรมการผู้ดาเนินการแข่งขัน
5.6.1.3 จานวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
5.6.2 แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
5.6.2.1 กาหนดหัวข้อสาหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme)
5.6.2.2 จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ (ไมโครโฟน หู ฟั ง ดิ น สอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)
ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบสาหรับใช้ในการแข่งขัน
5.6.2.3 ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
5.6.2.4 ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้
5.6.2.5 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกลาดับ ณ จุดแข่งขัน
๕.๗ การเข้าแข่งขันระดับภาค
๕.๗.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
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6. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation)
6.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
6.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
6.2 ประเภทและจานวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
6.2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน
6.3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
6.3.1 นักเรียนระบุ ชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน
การสมัคร (ไม่จากัดโปรแกรม)
6.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบ ปฏิบัติการไม่ต่ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 512 Mb,CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz และ
ไม่มี
การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
6.3.3 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์(ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)
ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบสาหรับใช้ในการแข่งขันทั้งนี้ กาหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่กรรมการ
จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น แต่สามารถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม
6.3.4 นั ก เรี ย นติดตั้ งโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ตามที่ ระบุ ด้ว ย CD หรือ DVD เท่ านั้น ก่อ นการ
แข่งขัน
1 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่นักเรีย นติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่ง
แผ่น CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียน
โดยเด็ดขาด
6.3.5 นักเรียนสร้างผลงานการนาเสนอ (Presentation) ตามหั วข้อที่คณะกรรมการกาหนด
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
6.3.6 ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน 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 เกณฑ์การให้ คะแนนย่ อยแต่ล ะรายการอยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการจะกาหนด แต่
คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น
6.5 เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
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คะแนนร้อยละ 60 – 69
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

6.6 คณะกรรมการการแข่งขัน
6.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
6.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ ทรงคุณ วุฒิ หรื อมีความชานาญ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
6.6.1.2 กรรมการควบคุม การแข่ งขัน ได้แก่ ผู้ ค วบคุ มดูแ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ช่าง
เทคนิค และกรรมการผู้ดาเนินการแข่งขัน
6.6.1.3 จานวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
6.6.2 แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
6.6.2.1 กาหนดหัวข้อสาหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme)
6.6.2.2 จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ (ไมโครโฟน หู ฟั ง ดิ น สอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)
ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบสาหรับใช้ในการแข่งขัน
6.6.2.3 ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
6.6.2.4 ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพือ่ ตรวจสอบและเก็บรักษาไว้
7.6.2.5 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกลาดับ ณ จุดแข่งขัน
๖.๗ การเข้าแข่งขันระดับภาค
๖.๗.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
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7. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS
7.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
7.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
7.2 ประเภทและจานวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
7.2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน
7.3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
7.3.1 นักเรียนระบุ ชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน
การสมัคร (ไม่จากัดโปรแกรม)
7.3.2 นักเรียนเตรียม Module และ Components ที่จะใช้ในการแข่งขันมาเอง
7.3.3 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบ ปฏิบัติการไม่ต่ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 512 Mb,CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz และ
ไม่มี
การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
7.3.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล และ
รูปภาพสาหรับใช้ในการแข่งขัน ทั้งนี้ กาหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น แต่สามารถ
ปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม
7.3.5 นักเรียนติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุด้วย CD หรือ DVD เท่านั้น และติดตั้ง
ระบบจาลอง Web Server ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่
นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะ
ไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียนโดยเด็ดขาด
7.3.6 นักเรียนสร้าง Webpage ประเภท CMS ตามหัวข้อที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งจะแจ้ง
ให้ทราบในวันแข่งขัน
7.3.7 ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน
7.3.8 ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
7.3.9 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7.4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
7.4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาตามที่กาหนด
20 คะแนน
7.4.2 การติดตั้งระบบที่ถูกต้องสมบูรณ์และแสดงผลเป็นภาษาไทย
50 คะแนน
7.4.3 ความคิดสร้างสรรค์
20 คะแนน
7.4.4 ความสวยงาม
10 คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้ คะแนนย่อยแต่ล ะรายการอยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการจะกาหนด แต่
คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น
7.5 เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
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คะแนนร้อยละ 60 – 69
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

7.6 คณะกรรมการการแข่งขัน
7.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
7.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ ทรงคุณ วุฒิ หรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการสร้าง Webpage
7.6.1.2 กรรมการควบคุม การแข่ งขัน ได้แก่ ผู้ ค วบคุ มดูแ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ช่าง
เทคนิค และกรรมการผู้ดาเนินการแข่งขัน
7.6.1.3 จานวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
7.6.2 แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
7.6.2.1 กาหนดหัวข้อสาหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme)
7.6.2.2 จัดทาโจทย์ที่ระบุการวางตาแหน่งของ Module และ Components ที่นิยม
ใช้ ไม่น้อยกว่า 5 ระบบย่อย
7.6.2.3 ติดตั้ งซอฟต์ แวร์บ นระบบจาลอง SeverAppserv เพื่ อทดลองการติ ดตั้ ง
โปรแกรม หรือกรณีที่โปรแกรมจาลอง Server ของผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
แข่งขันได้ (Appservv.2.5.10, Exampp v.1.3.9)
7.6.2.4 จัดเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล และรูปภาพ
สาหรับใช้ในการแข่งขัน
7.6.2.5 ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
7.6.2.6 ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพือ่ ตรวจสอบและเก็บรักษาไว้
7.6.2.7 ตรวจให้คะแนนผ่านเครื่อง Client
7.6.2.8 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกลาดับ ณ จุดแข่งขัน
๗.๗ การเข้าแข่งขันระดับภาค
๗.๗.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
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8. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
8.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
8.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
8.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
8.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
8.2 ประเภทและจานวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
8.2.1 แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 2 คน
8.3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
8.3.1 นักเรียนระบุ ชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน
การสมัคร (ไม่จากัดโปรแกรม)
8.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบ ปฏิบัติการไม่ต่ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 512 Mb,CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz และ
ไม่มี
การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่ให้มีการใช้ระบบอินทราเน็ตภายใน Web Server และ
FTP Server
8.3.3 คณะกรรมการจะเป็ น ผู้ จัดเตรียมอุ ป กรณ์ (ดิน สอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ ข้ อมู ล
รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว สาหรั บใช้ในการแข่งขันทั้งนี้ กาหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรียมไว้
ให้เท่านั้น
แต่สามารถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม
8.3.4 นั ก เรี ย นติดตั้ งโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ตามที่ ระบุ ด้ว ย CD หรือ DVD เท่ านั้น ก่อ นการ
แข่งขัน
1 ชั่วโมง โดยได้รั บการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่ง
แผ่น CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียน
โดยเด็ดขาด
8.3.5 นั ก เรี ย นสร้ า ง Webpage ตามหั ว ข้ อ ที่ ค ณะกรรมการก าหนดและ FTP ขึ้ น Server
ตาม Host ที่จดั เตรียมไว้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
8.3.6 ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน
8.3.7 ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง
8.3.8 กรรมการจะตรวจผลงานจาก Server จาลองที่กาหนดไว้เท่านั้น
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
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ทั้งนี้ เกณฑ์การให้ คะแนนย่อยแต่ล ะรายการอยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการจะกาหนด แต่
คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น

8.5 เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
8.6 คณะกรรมการการแข่งขัน
8.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
8.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ ทรงคุณ วุฒิ หรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
8.6.1.2 กรรมการควบคุม การแข่ งขัน ได้แก่ ผู้ ค วบคุ มดูแ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ช่าง
เทคนิค และกรรมการผู้ดาเนินการแข่งขัน
8.6.1.3 จานวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
8.6.2 แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
8.6.2.1 กาหนดหัวข้อสาหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme)
8.6.2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ (.jpg,
.gif, .bmp, .psd) และภาพเคลื่อนไหว (.gif, .swf) ให้สอดคล้องกับโจทย์ที่กาหนด สาหรับใช้ในการแข่งขัน
8.6.2.3 ตรวจสอบระบบเครือข่ ายคอมพิ ว เตอร์ (ระบบอิน ทราเน็ ต ) ทุ ก เครื่องให้
สามารถ ใช้งานได้
8.6.2.4 ติ ด ตั้ ง Web Server, FTP Server และสร้ า ง UserID, Password ตาม
จานวนทีม ที่เข้าแข่งขันและให้กรรมการตรวจผลงานของผู้แข่งขันจาก Server เท่านั้น
8.6.2.5 ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
8.6.2.6 ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้
8.6.2.7 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกลาดับ ณ จุดแข่งขัน
๘.๗ การเข้าแข่งขันระดับภาค
๘.๗.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
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9. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
9.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
9.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
9.2 ประเภทและจานวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
9.2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน
9.3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
9.3.1 ใช้โปรแกรม Notepad ในการแข่งขันเท่านั้น
9.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบ ปฏิบัติการไม่ต่ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 512 Mb,CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz และ
ไม่มี
การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่ให้มีการใช้ระบบอินทราเน็ตภายใน Web Server และ
FTP Server
9.3.3 คณะกรรมการจะเป็ น ผู้ จัดเตรียมอุ ป กรณ์ (ดิน สอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ ข้ อมู ล
เรื่องราว รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว สาหรับใช้ในการแข่งขันทั้งนี้ กาหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่กรรมการ
จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น แต่สามารถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม
9.3.4 นั ก เรี ย นสร้ า ง Webpage ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 เพจ และ FTP ขึ้ น Server ตาม Host ที่
จัดเตรียมไว้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
9.3.5 ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน
9.3.6 ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
9.3.7 กรรมการจะตรวจผลงานจาก Server จาลองที่กาหนดไว้เท่านั้น
9.3.8 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 การสร้างเฟรมที่กาหนดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
15 คะแนน
9.4.5 การเชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
10 คะแนน
9.4.6 การสร้างฟอร์มได้อย่างถูกต้อง
10 คะแนน
9.4.7 การแทรกภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
10 คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้ คะแนนย่อยแต่ล ะรายการอยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการจะกาหนด แต่
คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น
9.5 เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
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9.6 คณะกรรมการการแข่งขัน
9.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
9.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญ เฉพาะ
ด้าน
9.6.1.2 กรรมการควบคุม การแข่ งขัน ได้แก่ ผู้ ค วบคุ มดูแ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ช่าง
เทคนิค และกรรมการผู้ดาเนินการแข่งขัน
9.6.1.3 จานวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
9.6.2 แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
9.6.2.1 กาหนดหัวข้อสาหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme)
9.6.2.2 จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ (ดิ น สอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ ข้ อ มู ล เรื่อ งราว
รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว (.gif, .swf) สาหรับใช้ในการแข่งขัน
9.6.2.3 ตรวจสอบระบบเครือข่ ายคอมพิ ว เตอร์ (ระบบอิน ทราเน็ ต ) ทุ ก เครื่องให้
สามารถ ใช้งานได้
9.6.2.4 ติ ด ตั้ ง Web Server, FTP Server และสร้ า ง UserID, Password ตาม
จานวนทีม ที่เข้าแข่งขันและให้กรรมการตรวจผลงานของผู้แข่งขันจาก Server เท่านั้น
9.6.2.5 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกลาดับ ณ จุดแข่งขัน
๙.๗ การเข้าแข่งขันระดับภาค
๙.๗.1 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
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10. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
10.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
10.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
10.2 ประเภทและจานวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
10.2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน
10.3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
10.3.1 นักเรียนระบุชื่อภาษาคอมพิวเตอร์โปรแกรมแปล (Compiler) และเวอร์ชั่นที่จะใช้ใน
การแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอนการสมัคร (ไม่จากัดภาษา ไม่จากัดโปรแกรมแปล)
10.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบ ปฏิบัติการไม่ต่ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 512 Mb,CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz และ
ไม่มี
การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
10.3.3 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์(ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)สาหรับใช้ในการ
แข่งขัน
10.3.4 นั ก เรี ย นติดตั้ งโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ตามที่ ระบุ ด้ว ย CD หรือ DVD เท่ านั้น ก่อ นการ
แข่งขัน
1 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่ง
แผ่น CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียน
โดยเด็ดขาด
10.3.5 นักเรียนออกแบบผังงาน (Flowchart) หรือรหัสลาลอง (Pseudo code) อย่างใดอย่าง
หนึ่ง และเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ระบุ ตามโจทย์ที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบใน
วันแข่งขัน
10.3.6 การเขียนโปรแกรมจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับการออกแบบโปรแกรม
10.3.7 นั ก เรี ย นจะต้ องส่ งเอกสารที่ ใช้ ในการออกแบบทั้ งหมด รวมทั้ งกระดาษทด Source
Code และระบบที่สาเร็จแล้ว (Binary)
10.3.8 ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน
10.3.9 ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง
10.3.10 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
10.4 เกณฑ์การให้คะแนน
โจทย์สาหรับใช้ในการแข่งขันมี 3 ข้อ ๆ ละ 100 คะแนน รวม 300 คะแนน โดยแต่ละข้อมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
10.4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบตามโจทย์ที่กาหนด
60 คะแนน
10.4.2 การออกแบบอย่างมีระบบ
20 คะแนน
10.4.3 วิธีการที่นามาใช้ในการแก้ปัญหา
20 คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้ คะแนนย่อยแต่ล ะรายการอยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการจะกาหนด แต่
คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น
ความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบตามโจทย์ที่กาหนด หมายถึง โปรแกรมทางานได้อย่างถูกต้อง
ตามที่โจทย์กาหนด และมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด หรือไม่มีเลยโดยจะต้องมีการทดสอบความถูกต้องของระบบ
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ด้วยการป้อนข้อมูลทดสอบ ทั้งในกรณีที่ข้อมูลถูกต้องตามแบบ และในกรณีที่ข้อมูลผิดพลาดระบบที่สมบูรณ์
จะต้องทางานได้
การออกแบบอย่างมีระบบ หมายถึง การแสดงการวิเคราะห์ปัญหา และหนทางในการแก้ปัญหา
โดยผู้แข่งขันจะต้องแสดงวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะแผนผัง และ/หรือคาอธิบายอย่างย่อเพื่อให้เข้าใจแนวทาง
การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งจะต้องนาไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต่อไป
วิธี การที่ น ามาใช้ในการแก้ปั ญ หา หมายถึงเทคนิค ที่ นามาใช้ในการแก้ปั ญ หาในการท างาน
ของโปรแกรมได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ (Algorithm) และเลื อกใช้ โครงสร้างข้อมู ล คาสั่ ง ฟั งก์ชั่น ได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสมกับปัญหาที่กาหนดให้
10.5 เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
10.6 คณะกรรมการการแข่งขัน
10.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
10.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ ทรงคุณ วุฒิ หรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเช่น Master Teacher สาขาคอมพิวเตอร์,Programmer ฯลฯ
10.6.1.2 กรรมการควบคุม การแข่ งขัน ได้แก่ ผู้ ค วบคุ มดูแ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ช่าง
เทคนิค และกรรมการผู้ดาเนินการแข่งขัน
10.6.1.3 จานวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
10.6.2 แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
10.6.2.1 จั ดท าโจทย์จานวน 3 ข้อ ที่ มี ความยากง่ายแตกต่ างกั น มีตั วอย่างข้อมู ล
ทดสอบโปรแกรม และผลลัพธ์ของโปรแกรม
10.6.2.2 เตรียมข้อมูล Input Output และ Data test
10.6.2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์(ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)สาหรับใช้ในการแข่งขัน
10.6.2.4 ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
10.6.2.5 ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้
10.6.2.6 ปรับคะแนนเต็ม 300 คะแนน ให้เป็น 100 คะแนน
10.6.2.7 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกลาดับ ณ จุดแข่งขัน
๑๐.๗ การเข้าแข่งขันระดับภาค
๑๐.๗.1 ในกรณี ที่ มี ผู้ ชนะล าดั บสู งสุ ดได้ คะแนนเท่ ากั นมากกว่า 3 ที ม ให้ พิ จารณาล าดั บที่
ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า
ถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
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11. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
11.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
11.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
11.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
11.2 ประเภทและจานวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
11.2.1 แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน
11.3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
11.3.1 เป็นโครงงานที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาหรือปีการศึกษาปัจจุบัน
11.3.2 ต้องเป็นโครงงานที่ดาเนินการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา หรือการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์
ในลักษณะต่างๆ หรือเป็นการพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปในการแก้ปัญหา โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด
ภาษาหนึ่งในการพัฒนา หรือใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการพัฒนาโครงงานก็ได้ โดย 1 โครงงาน ส่งเข้าประกวด
ได้เพียง 1 รายการแข่งขัน เท่านั้น
11.3.3 จั ด ท ารายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ ต ามรู ป แบบที่ ก าหนด จ านวน 5 เล่ ม ส่ ง
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนวันแข่งขัน 2 สัปดาห์ หากพ้นกาหนดให้คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนน
ตามความเหมาะสม
11.3.4 จัดบอร์ดเพื่อนาเสนอโครงงาน โดยบอร์ดมีมาตรฐานดังนี้
60 ซม.
60 ซม.
60 ซม.
120 ซม.

โดยไม่ต้องมีอุป กรณ์ ป ระดับ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม หรืออุปกรณ์ อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เพราะไม่มีผลต่อ
คะแนน และการตัดสิน
11.3.5 ผู้เข้าแข่งขันนาเสนอต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถาม ใช้เวลาทีมละประมาณ 5-10
นาที
11.3.6 การนาเสนอทั้งในกรณีนาเสนอผ่านบอร์ดและผู้เข้าแข่งขันนาเสนอต่อคณะกรรมการ ไม่
มี การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
11.3.7 ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
11.4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
11.4.1 ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและสื่อนาเสนอ
15 คะแนน
11.4.2 ประโยชน์และความสาคัญ
25 คะแนน
11.4.3 กระบวนการและขั้นตอนการทาโครงงานฯ
20 คะแนน
11.4.4 ความคิดสร้างสรรค์
20 คะแนน
11.4.5 การนาเสนอโครงงาน
10 คะแนน
11.4.6 การส่งเอกสารโครงงานตรงเวลา
10 คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้ คะแนนย่อยแต่ล ะรายการอยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการจะกาหนด แต่
คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น
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กระบวนการและขั้นตอนการทาโครงงานฯ คัดเลือกหัวข้อที่สนใจ ศึกษาค้นคว้า จัดทาข้อเสนอ
โครงงาน พัฒนาโครงงาน จัดทารายงานนาเสนอและเผยแพร่
11.5 เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
11.6 คณะกรรมการการแข่งขัน
11.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
11.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ ทรงคุณ วุฒิ หรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
11.6.1.2 กรรมการควบคุม การแข่ งขัน ได้แก่ ผู้ ค วบคุ มดูแ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ช่าง
เทคนิค และกรรมการผู้ดาเนินการแข่งขัน
11.6.1.3 จานวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
11.6.2 แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
11.6.2.1 ศึกษาแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ก่อนการแข่งขัน
11.6.2.2 หากมีผู้เข้าแข่งขันจานวนมาก ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการในการ
ปรับวิธีการนาเสนอได้ตามความเหมาะสม
11.6.2.3 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกลาดับ ณ จุดแข่งขัน
๑๑.๗ การเข้าแข่งขันระดับภาค
๑๑.๗.1 ในกรณี ที่ มี ผู้ ชนะล าดั บสู งสุ ดได้ คะแนนเท่ ากั นมากกว่า 3 ที ม ให้ พิ จารณาล าดั บที่
ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า
ถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖5 ปีการศึกษา ๒๕๕8

การงานอาชีพและเทคโนโลยีหน้า 49

11.7 รูปแบบการเขียนรายงาน
ปกนอก
เรื่อง ...........................................................................................................................................................
โดย
1 ..................................................................................................................................................

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

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

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

เนื้อหา ประกอบด้วย
- บทคัดย่อ
- กิตติกรรมประกาศ
- สารบัญ
- สารบัญตาราง (ถ้ามี)
- สารบัญรูปภาพ (ถ้ามี)
- บทที่ 1 บทนา
- บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการ
- บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
- บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน/อภิปรายผลการดาเนินงาน
- บรรณานุกรม
- ภาคผนวก
โดยกาหนดให้ บทที่ 1 ถึงบทที่ 5 ความยาวไม่เกิ น 20 หน้า ภาคผนวก ความยาวไม่เกิน 10
หน้ า ขนาดของกระดาษเขียนรายงานใช้กระดาษ A4 พิมพ์ห น้าเดียว จัดทารายงานจานวน 5 เล่ ม ส่งให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนวันแข่งขัน 2 สัปดาห์
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12. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
12.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
12.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6
12.2 ประเภทและจานวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
12.2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน
12.3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
12.3.1 นักเรียนระบุ ชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน
การสมัคร (ไม่จากัดโปรแกรม)
12.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบ ปฏิบั ติการไม่ต่ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 2 GB,CPU ไม่น้ อยกว่า 2.0 GHz, VGA
CARD ไม่น้อยกว่า 64 Mb และไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
12.3.3 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์(ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)
ไพล์ ข้อ มูล รู ป ภาพ เสี ย งประกอบภาพยนตร์ และวีดี โอ ส าหรับ ใช้ในการแข่ งขัน ทั้ งนี้ ก าหนดให้ ใช้ ไฟล์
ทรั พ ยากร
ที่ ก รรมการจั ดเตรี ย มไว้ให้ เท่ านั้ น แต่ส ามารถปรับ แต่ง ดัด แปลง แก้ ไข ได้ ตามความ
เหมาะสม
12.3.4 นั ก เรี ย นติดตั้ งโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ตามที่ ระบุ ด้ว ย CD หรือ DVD เท่ านั้น ก่อ นการ
แข่งขัน
2 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่ง
แผ่น CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียน
โดยเด็ดขาด
12.3.5 นักเรียนออกแบบบทภาพยนตร์ (Story Board) และตัดต่อภาพยนตร์ ความยาว 5 – 7
นาที ตามหัวข้อที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
12.3.6 ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน 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 เกณฑ์การให้ คะแนนย่อยแต่ล ะรายการอยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการจะกาหนด แต่
คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น
ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ หมายถึง ภาพยนตร์สามารถสื่อความหมายได้ตรงกับหัวข้อหรือเนื้อ
เรื่องที่กาหนดให้ โดยต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ ชื่อเรื่อง (Title) ภาพ เสียง ข้อความกราฟิก และข้อมูล
รายละเอียดของผู้จัดทาและผู้ให้การสนับสนุน (End Credit)
12.5 เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
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คะแนนร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
12.6 คณะกรรมการการแข่งขัน
12.6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
12.6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นผู้ ทรงคุณ วุฒิ หรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาพยนตร์ ฯลฯ
12.6.1.2 กรรมการควบคุมการแข่งขันได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ช่าง
เทคนิค และกรรมการผู้ดาเนินการแข่งขัน
12.6.1.3 จานวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
12.6.2 แนวทางการดาเนินการของกรรมการ
12.6.2.1 กาหนดหัวข้อสาหรับใช้ในการแข่งขัน
12.6.2.2 จั ด เตรี ย มอุป กรณ์ (ไมโครโฟน หู ฟั ง ดิน สอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไพล์
ข้อมูล (Text file) รูปภาพ เสียงประกอบภาพยนตร์ และวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 นาที จานวน 5-7 ไฟล์
(.avi, .mpeg) สาหรับใช้ในการแข่งขัน
12.6.2.3 ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
12.6.2.4 ให้ตัดสินและรายงานผลการแข่งขันทุกลาดับ ณ จุดแข่งขัน
๑๒.๗ การเข้าแข่งขันระดับภาค
๑๒.๗.1 ในกรณี ที่ มี ผู้ ชนะล าดั บสู งสุ ดได้ คะแนนเท่ ากั นมากกว่า 3 ที ม ให้ พิ จารณาล าดั บที่
ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า
ถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
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ตัวอย่าง Story Board การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
โรงเรียน……………………………………………สังกัด……………………………………………………………….หน้าที่ : ……..
Scene : ______________________________
เวลา : _____________________________
คาอธิบาย : __________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Sound FX : __________________________

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

Scene : ______________________________
เวลา : _____________________________
คาอธิบาย : _________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Sound FX : __________________________
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ภาคผนวก
1. แนวดาเนินการและข้อควรคานึงถึงในการจัดประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่อง
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2. ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนย่อย ตามเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
3. ตัวอย่างรายชื่อโปรแกรมที่พบในการจัดประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (รายกิจกรรม)
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แนวดาเนินการและข้อควรคานึงถึง
ในการจัดประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน *
เพื่อให้การจัดประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นั ก เรี ย น ในระดั บ ต่ า ง ๆ เป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอ
เสนอแนะแนวดาเนินการและข้อควรคานึงถึงบางประการ เพื่อใช้ในการจัดประกวดและแข่งขันฯ ข้างต้น ดังนี้
ก. แนวดาเนินการแข่งขัน
1. การเตรียมการเข้าแข่งขัน
1.1 แจกเกณฑ์การประกวดและแข่งขันฯ ไปยังหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 กาหนดสถานที่แข่งขัน
1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการตัดสิน
1.4 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการตัดสิน เพื่อรับทราบรายละเอียดต่างๆ
รวมถึง การจัดเตรียมทรัพยากร โจทย์ ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน
1.5 จัดตารางการแข่งขันให้เรียบร้อย
1.6 จัดทารายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่าย
1.7 หาผู้ประสานงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง
1.8 จัดทาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของการแข่งขัน หรือใช้ socialnetwork เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการสื่อสาร
1.9 ประกาศสเป็คคอมพิวเตอร์และรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันให้ทราบทั่วกัน
ฯลฯ
2. การดาเนินงานแข่งขัน
2.1 การตรวจสอบความพร้อมด้านต่างๆ
2.2 การจัดเตรียมห้องแข่งขันพร้อมอุปกรณ์เพื่อรวบรวมผลงานของผู้เข้าแข่งขัน
2.3 กรรมการจะต้องเก็บหลักฐาน แผ่นโปรแกรมที่ผู้เข้าแข่งขันนามาใช้ในการแข่งขันทั้งหมดโดย
จะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียนโดยเด็ดขาด
2.4 ตรวจสอบความพร้อมของข้อสอบ หัวข้อ โจทย์ พร้อมทรัพยากรที่ใช้ในการแข่งขัน
2.5 ในบางกิจ กรรม อาจจะจั ดเตรียม Server ส าหรับ เก็บ ผลงานของผู้ เข้าแข่งขัน เพื่อความ
สะดวก ในการตรวจผลงาน
2.6 ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารในการรับลงทะเบียนรายงานตัว
2.7 ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน เช่น แบบกรอก
คะแนน แบบรายงานผล แบบสรุปผล เอกสารขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
2.8 การด าเนิ น การใดๆ เพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงเกณฑ์ ก ารประกวดและแข่ ง ขั น เพื่ อ ให้
สอดคล้อง กับสถานการณ์ ขอให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และไม่ขัดแย้ งกับเกณฑ์การประกวดและแข่งขันฯ
ของส่วนกลาง ฯลฯ
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3. การรายงานผล
3.1 ส่งแบบสรุปและรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการ
3.2 ให้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
3.2.1 ปัญหาและข้อเสนอแนะที่พบระหว่างการประกวดและแข่งขัน
3.2.2 ข้อมูลรายชื่อผู้ชนะอันดับ 1-3 จากระดับภาค ที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ
ประกอบด้วย ชื่อนักเรียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
3.2.3 ผลงานของผู้ชนะอันดับ 1-3 จากระดับภาค
ส่ งไปที่ ส านั กเทคโนโลยี เพื่ อการเรียนการสอน ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ฯลฯ
ข. ข้อควรคานึงถึงทั่วไป
1. ด้านการบริหารจัดการคณะทางาน/ทีมงาน
1.1 เนื่ อ งจากคณะท างานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกวดและแข่ ง ขั น ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มีจานวนมาก จึงควรคานึงถึงเรื่องการวางแผน การบริหารจัดการ การประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อม รวมทั้ง
การดูแลสิทธิประโยชน์ของคณะทางานที่ควรได้รับ และควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ของบุคคลเหล่านั้นรับทราบด้วยเพื่อความคล่องตัวในการสั่งการและการมาช่วยปฏิบัติงาน
1.2 ทีมงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีอานาจการตัดสินใจในบางเรื่องและควรรั บรู้บทบาทที่ได้รับอย่าง
ชัดเจน เช่น การประสานงาน การเตรียมการ การตัดสินผลการแข่งขัน เป็นต้น เพื่อให้การจัดแข่งขันมีความ
คล่องตัว และสามารถดาเนินการได้อย่างราบรื่น
1.3 ในการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการจัดประกวดและแข่งขัน ควรแจ้งมติการ
ประชุม ให้คณะทางานจัดประกวดแข่งขันชุดย่อยๆ ได้รับทราบด้วย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามมติที่
ประชุม
ในแนวทางเดียวกัน
1.4 สามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เพื่อการประสานงานได้ เช่น ช่องทาง E-Office ข่องทางเว็ปไซต์
Social Network หรือ SMS เป็นต้น
2. ด้านบทบาทหน้าที่ ความน่าเชื่อถือ และมาตรฐานของคณะกรรมการ
2.1 ควรให้ยึดถือหลักเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มาจาก
ส่วนกลางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การดาเนินการใดๆ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง จะต้องไม่ขัดแย้งกับ
เกณฑ์ การประกวดและแข่งขันฯ ของส่วนกลาง
2.2 การแต่งตั้งคณะทางานและกรรมการตัดสิน ควรเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในเกณฑ์การประกวด
และแข่งขันฯ โดยขอให้พิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ให้มากที่สุดมาจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ อย่างหลากหลายเท่าที่จะทาได้ และขอให้หลีกเลี่ยงผู้ที่
จะมีส่วนได้ ส่วนเสียกับการแข่งขัน
2.3 การเชิญคณะกรรมการตัดสิ นจากภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการจัดการประกวดและแข่งขัน ทาให้สะดวกต่อการดาเนินงาน มีความน่าเชื่อถือและเป็นกลางในการตัดสิน
2.4 จานวนกรรมการ ควรมีจานวนตามความเหมาะสม เช่น กรรมการตัดสิน 3-5 คน กรรมการ
ควบคุมการแข่งขัน 2 คน ต่อรายการแข่งขัน กรรมการกลาง (สารอง) และประสานงานกับเลขานุการของ
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คณะกรรมการ แต่ละชุดเพื่อซักซ้อมรายละเอียดและการนัดหมายที่แน่นอน หลีกเลี่ยงการแต่งตั้งกรรมการ
ซ้าซ้อนกิจกรรมการแข่งขันเพราะจะทาให้เกิดปัญหาตอนตรวจและตัดสินผลงาน
2.5 ควรมีการประชุมกรรมการตัดสินเพื่อรับทราบเกณฑ์และรายละเอียด การเตรียมโจทย์ หัวข้อ
ทรัพยากร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
2.6 กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1 – 3
3. ด้านการควบคุมเวลาการแข่งขัน
ควรกาหนดเวลาในการแข่งขันให้เหมาะสมและชัดเจน โดยควรคานึงถึงเวลาในการตรวจผลงาน
และการรวบรวมคะแนนการตัดสินด้วย หากพบว่าต้องใช้เวลาในการดาเนินการมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรมี
แผนสารอง ปรับเปลี่ยนวิธีการ และซักซ้อ มผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจตรงกัน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับทุก
ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าแข่งขัน กรรมการ และทีมงาน
4. ด้านความพร้อมของสถานที่จัดแข่งขัน
4.1 เนื่องจากการแข่งขัน ในแต่ละกิจกรรมต้องใช้ห้ องแข่งขันหลายห้ อง เพื่อรองรับทีมแข่งขัน
จานวนมาก ดังนี้ การจัดสถานที่สาหรับการประกวดและแข่งขันฯ จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลาบาก หากเป็นไปได้
ควรจัดให้อยู่ในสถานที่ 1-2 แห่ง เท่านั้นไม่ควรจัดกระจายหลายโรงเรียน เพื่อป้องกันปัญหาและข้อจากัด
ต่างๆ ที่จะตามมา
4.2 ควรจัดทาป้ายประกาศเพื่อแจ้งสถานที่และห้องแข่งขันให้ชัดเจน อาจจัดทีมงานไว้คอยตอบ
ข้ อ ซั ก ถามหรื อ พาไปยั งห้ อ งแข่ ง ขั น จั ด เจ้ าหน้ า ที่ ดู แ ล อ านวยความสะดวกเรื่ อ งการจอดรถ หรื อ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการอื่น ๆ เพื่อให้รับทราบทั่วกัน
5. ด้านการส่งเสริมความเป็นระเบียบวินัย และการจัดแข่งขันให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
5.1 ควรจัดสถานที่แข่งขันให้เหมาะสมกับประเภท/รูปแบบการแข่งขัน และควรอนุญาตเฉพาะผู้
เข้าแข่งขัน กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าไปได้เท่านั้น
5.2 ควรจัดสถานที่รับรองสาหรับครู ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นๆ พร้อมเครื่องอานวยความสะดวก
ตามความจาเป็น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่รบกวนการแข่งขันของนักเรียน
5.3 ไม่ควรอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในทุกประเภท รวมทั้ง
อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนควรปรับให้
ออกจากการแข่งขันทันที หรือหากรู้ภายหลังก็ควรตัดสินให้ปรับตกโดยไม่มีเงื่อนไข
5.4 ในกรณีของการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ควรแจ้งให้ผู้ส่งผลงาน (โรงเรียน) ทราบด้วย
ว่า โครงงานชิ้นเดียวกัน สามารถส่งเข้าประกวดได้เพียง 1 รายการแข่งขัน เท่านั้น หากพบว่าส่งผลงาน
ซ้าซ้อน
จะพิจารณาปรับตกทั้งหมด
5.5 โจทย์ หัวข้อ ที่ใช้ในการแข่งขัน ขอให้แจ้งในห้องแข่งขันเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ก่อนล่วงหน้า
เพื่อความเหมาะสมอาจใช้วิธีการจับสลากสุ่มเลือกหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน
5.6 การจัดที่นั่งให้กับผู้เข้าประกวดและแข่งขัน ควรให้เป็นการสุ่ม เช่น การจับสลากหมายเลขที่
นั่ง
5.7 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนาผลงานออกไปหลังจากการแข่งขันดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หากปรากฏว่ามีการ
ละเมิด ให้ถือว่าไม่ใช่ผลงานที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน
6. ด้านการปกป้องสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน
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ควรแจ้งหรือขอความร่วมมือกับคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน และผู้เข้าแข่งขัน ต้องไม่ให้ความ
ยินยอม หรือมอบผลงานให้กับบุ คคลอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการแอบอ้างนาผลงานไป
ลอกเลียนแบบ ทาซ้า โดยที่เจ้าของผลงานไม่รู้ หรือไม่ได้อนุญาต
7. ด้านคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรและแนวทางการจัดการด้านเทคนิค
7.1 คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันจัดคอมพิวเตอร์และ Server สาหรับการแข่งขันให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประกวดและแข่งขันฯ และแจ้งประกาศเพื่อให้ทราบทั่วกัน
7.2 ควรจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สารองไว้จานวนหนึ่ง เพื่อป้องกันปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ไม่เพียงพอ กรณีคอมพิวเตอร์ชารุด หรือติดไวรัส จนไม่สามารถใช้งานได้
7.3 วัส ดุ อุ ป กรณ์ และทรั พ ยากรที่ ใช้ ในการประกวดและแข่ งขั น ฯ เช่ น ไฟล์ เสี ย ง ไฟล์ ภ าพ
ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ กาหนดให้ใช้ไ ฟล์ทรัพยากรที่กรรมการ
จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น แต่สามารถปรับ แต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม และไม่อนุญาตให้ผู้เข้า
แข่งขันนาวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรอื่นๆ เข้ามาใช้ในการแข่งขัน
7.4 ในกรณีของการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ควรติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบ
จาลอง Sever Appservเพื่อทดลองการติดตั้งโปรแกรม หรือกรณีที่โปรแกรมจาลอง Server ของผู้เข้าแข่งขัน
ไม่สามารถติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขันได้ (Appserv v.2.5.10 , XAMPP v.1.3.9)และมีข้อ
ควรคานึง ดังนี้
7.4.1 ความต้องการของเกณฑ์การแข่งขัน
CMS ในที่ นี้ ห มายถึ ง ระบบการจั ด การเนื้ อ หา เป็ น การแข่ ง ขั น เพื่ อ มุ่ ง ให้ น า
กระบวนการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเนื้ อหาผ่านเครื่องมือ CMS ที่มีการนามาใช้อย่างแพร่หลาย
โดยอาศัยหลักการความรู้ ด้านการจัดการระบบ เนื้อหา และความต้องการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขข้อกาหนดของ
โจทย์ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
7.4.1.1 ต้ อ งการให้ ผู้ เข้ า แข่ ง ขั น ใช้ ค วามสามารถปรั บ แต่ ง แก้ ปั ญ หาได้ ต าม
ความต้ อ งการของโจทย์ โดยใช้ พื้ น ฐานจากการใช้งาน การติด ตั้ งบนสภาวะจาลองที่ ผู้ เข้ าร่ว มแข่ งขัน ได้
จัดเตรียมโปรแกรมนั้นๆ มา
7.4.1.2 ต้องการให้ ผู้เข้าร่วมแข่งขันสร้างเว็ปไซต์ให้ ตรงตามความต้องการของ
โจทย์ จากการอ้างอิงหลักความเป็นจริงในการแสดงผลหน้าเว็ปไซท์จริง เช่น ขนาดของภาพที่นามาใช้เนื้อหา
การจัดวาง ขนาดตัวอักษรเหมาะสมกับการแสดงผลตามรูปแบบที่นาเสนอนั้นๆ โดยคานึงถึงหลักในการ
สร้างงานจาก CMS
7.4.1.3 ต้ อ งการให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น เข้ า ใจถึ ง พื้ น ฐานการใช้ ง าน CMS คื อ
ความสามารถในการปรับแต่งระบบให้ได้ตามโจทย์ที่กาหนด โดยอาศัยพื้นฐานตามหลักการสร้างเว็ปจาก CMS
7.4.2 การสร้างโจทย์จากความต้องการของเกณฑ์การแข่งขัน
7.4.2.1 ด้านความสามารถในการสร้าง ผู้กาหนดโจทย์ควรคานึงถึงพื้นฐานการใช้
งานจากการใช้โปรแกรจาลอง Webserver ทั่วๆไป เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของCMS
7.4.2.2 ความสวยงามพิ จ ารณาจากการจัด วางค าสั่ ง Component ตามความ
ต้องการของโจทย์ ไม่ใช่จากการแสดงผล การแยกหมวดหมู่
7.4.2.3 การเลื อ กใช้ Componetหรือ ส่ ว นเสริม อื่น ๆ ควรให้ ส อดคล้ องกับ การ
สร้างเนื้ อหา หรื อความจ าเป็ น ต่ อเว็ป ไซต์นั้ น ๆ เช่น การให้ มีกระดานข่าว ให้ มีเพื่ ออะไร แสดงผลอย่างไร
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กาหนดให้มีผู้ใช้ได้กี่ระดับ การให้มีระบบสมาชิก มีเพื่อให้เกิดอะไร มีสมาชิกกี่ระดับ แต่ละระดับควรทาอะไรได้
บ้าง เป็นต้น
7.4.2.4 การเตรียมทรัพยากรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ควรมีการทดสอบระบบจริง
ทั้งระบบก่อนใช้ในการแข่งขันจริง โดยเฉพาะการแข่งขันที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 20 ทีมขึ้นไปและควรมีเครื่อง
สารองหากเกิดกรณีเครื่องที่ใช้แข่งขันไม่สามารถแก้ไขเพื่อดาเนินการแข่งขันได้
7.5 ในกรณีของการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
เป็ น การแข่งขัน เพื่อมุ่งให้ รู้กระบวนการสร้างสรรค์เว็ปไซต์ ผ่ านเครื่องมือโปรแกรม web
editor รู้จักการวางแผนออกแบบเว็ปไซต์และเนื้อหา ตามเงื่อนไขหรือข้อกาหนดของโจทย์และหัวข้อที่ได้รับ
เพื่ อวัดความสามารถในการสร้างสรรค์ผ ลงานผ่ านโปรแกรม กระบวนการประยุ กค์ใช้เครื่องมื อต่างๆ ได้
เหมาะสมกับงาน และสามารถนาไปใช้ได้จริง
7.5.1 ความต้องการของเกณฑ์การแข่งขัน
7.5.1.1 ต้องการให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ความสามารถปรับแต่ง แก้ปัญหาได้ตามความ
ต้องการของโจทย์ โดยใช้พื้นฐานจากการใช้โปรแกรม ไม่ใช่ความสามารถพิเศษที่มีในโปรแกรม
7.5.1.2 ต้องการให้ ผู้เข้าร่วมแข่งขันสร้างเว็ปไซต์ให้ ตรงตามความต้องการของ
โจทย์คาถามจากการอ้างอิงหลักความเป็นจริงในการแสดงผลหน้าเว็ปไซท์จริง เช่น ขนาดของภาพที่นามาใช้
เนื้อหา การจัดวาง ขนาดตัวอักษร เหมาะสมกับการแสดงผลตามรูปแบบที่นาเสนอนั้นๆ
7.5.2 การสร้างโจทย์จากความต้องการของเกณฑ์การแข่งขัน
7.5.2.1 ด้านความสามารถในการสร้าง ผู้กาหนดโจทย์ควรคานึงถึงพื้นฐานการใช้
งานจากการใช้โปรแกรม Web Editor ทั่วๆไป เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของโปรแกรม Web Editor
7.5.2.2 ความสวยงามพิจารณาจากการจัดวาง การแยกหมวดหมู่
7.5.2.3 การเตรียมทรัพยากรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ควรมีการทดสอบระบบจริง
ทั้งระบบก่อนใช้ในการแข่งขันจริงโดยเฉพาะการแข่งขันที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 20 ทีมขึ้นไป
7.6 ในกรณีของการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
เป็ น การแข่งขัน เพื่ อมุ่งให้ รู้ก ระบวนการสร้างสรรค์ผ ลงานเว็ปไซต์ ซึ่งต้องมีความรู้พื้ น ฐาน
ในกระบวนการสร้างสรรค์และวางผังโครงสร้างเว็ปไซต์ อาศัยหลักการ การควบคุม และกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ
ตามโจทย์และหัวข้อที่ได้รับ โดยใช้ความรู้ ด้านภาษา html และไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมหรือเครื่องมืออื่นใด
มาช่วยในการสร้างสรรค์
7.6.1 ความต้องการของเกณฑ์การแข่งขัน
7.6.1.1 ต้องการให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันใช้ความสามารถในการสร้างเว็ปไซต์โดยอาศัย
Code จากการเขียนผ่านโปรแกรม NotePadเท่านั้น โดยไม่ใช้โปรแกรมอื่นร่วม
7.6.1.2 ต้อ งการให้ ผู้ เข้ าร่ว มแข่ งขั น เขี ยน Code โดยมี ก ารจัด วาง Code และ
ลาดับกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และตรวจสอบ Code ได้อย่างมีระบบ
7.6.1.3 การนาเสนอผลงานผ่านทางการแปลผล (การแสดงผลหน้าเว็ป) เป็นไป
ตามความต้องการโดยใช้ Code คาสั่งเป็นตัวกาหนด เช่น การแสดงผลบังคับให้แสดงผลตามขนาดของภาพ
ที่ต้องการโดยใช้ Code คาสั่งเป็นตัวกาหนด หรือการแสดงผลอื่นๆ ตามที่กรรมการได้กาหนดให้
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7.6.1.4 การส่งผลงานที่ให้ใช้ FTP เป็นการตรวจความสามารถการแสดงผลจริง
บนสภาวะจาลองที่ใกล้เคียงกับสภาพการใช้งานเว็ปจริง เพื่อตรวจสอบความสามารถในการจัดเก็บทรัพยากร
ที่ใช้งาน และเพื่อแสดงผล
7.6.2 การสร้างโจทย์จากความต้องการของเกณฑ์การแข่งขัน
7.6.2.1 ด้านความสามารถในการสร้าง ผู้กาหนดโจทย์ควรคานึงถึงความต้องการ
และการแปลผลคะแนนที่ ค วามถู กต้ อ งของการก าหนดการแสดงผลตรงตามความต้ อ งการโดยใช้ Code
คาสั่งในภาษาที่ใช้สร้างผลงานนั้นๆ
7.6.2.2 ความสวยงาม พิ จ ารณาจากการจั ด วาง Code ค าสั่ ง ไม่ ใช่ จ ากการ
แสดงผลหน้าจอ
7.6.2.3 การเตรียมทรัพยากรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ควรมีการทดสอบระบบจริง
ทัง้ ระบบก่อนการแข่งขันจริง โดยเฉพาะการแข่งขันที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 20 ทีมขึ้นไป

8. ด้านเกณฑ์การให้คะแนน
การก าหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนย่ อยแต่ล ะกิจกรรม ให้ เป็ นเอกสิ ท ธิและอยู่ ในดุ ล ยพิ นิจ ของ
คณะกรรมการที่จะกาหนดได้ โดยให้อยู่ในแนวทางที่สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดไว้ในเกณฑ์
การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แต่ละกิจกรรม
9. ด้านการรายงานข้อมูล และรายงานผลการแข่งขัน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดใช้ระบบการลงทะเบียน การรายงานข้อมูล
และรายงานผลการแข่งขัน ซึ่งพัฒนาโปรแกรมโดยอาจารย์ไพศาล ชนะกุล และคณะ เพื่อให้เป็นระบบเดียวกัน
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคาแนะนาในการใช้งานโปรแกรม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์ไพศาล
ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
โทร. 08-1594-9748 และ e-mail : paisan2549@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* เป็นเพียงการเสนอแนะแนวดาเนินการและข้อควรคานึงถึงบางประการ เพื่อให้การจัดประกวด
และแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้น ขอให้เป็นเอกสิทธิและอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จัดการประกวดและแข่งขันฯ และคณะกรรมการตัดสินที่จะกาหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้มีความสอดคล้อง และไม่
ขัดแย้งกับเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฯ ที่กาหนดไว้
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ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนย่อย
ตามเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
1. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
1.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
1.1.1 ความหมาย/การสื่อสารด้วยภาพตามเนื้อหาที่กาหนดให้
1.1.2 ความชัดเจนของเนื้อหาผ่านภาพกราฟิก
1.1.3 รายละเอียดของภาพรวม ความถูกต้องและสมบูรณ์ของเนื้อหา
1.2 ความคิดสร้างสรรค์
1.2.1 การสื่อสารจากภาพของผู้เข้าแข่งขันที่แสดงความคิดสร้างสรรค์
1.2.2 การนาเสนอต่อคณะกรรมการ
1.3 ความสวยงาม
1.3.1 การเลือกใช้สีทางศิลปะ
1.3.2 การให้แสงและเงา หรือการไล่โทนสีทางศิลปะ
1.3.3 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างงานศิลปะอย่างเป็นธรรมชาติ
1.4 การจัดองค์ประกอบของภาพ
1.4.1 การจัด/วาง/วาดภาพลงในแต่ละเฟรมที่กาหนดให้
1.4.2 การเชื่อมโยงเนื้อหาของภาพจากแต่ละเฟรม
1.4.3 ความสมบูรณ์ในการสื่อสารด้วยภาพรวมจากทุกเฟรม
2. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
2.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของ Story Board และเนื้อหา
2.1.1 เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งได้สาเร็จ
2.1.2 ออกแบบ Story Board ตามหัวข้อที่กาหนดได้ครบถ้วน
2.1.3 Story Board ที่จัดทาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการนาไปใช้งานจริง
2.1.4 สร้างชิ้นงานเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด
2.2 ออกแบบลักษณะของฉาก ตัวละคร และการเคลื่อนไหว
2.2.1 ลักษณะของฉาก ตัวละคร และการเคลื่อนไหว มีความสอดคล้องกัน
2.2.2 สามารถนาเสนอ แสดงผลได้ ตามเวลาที่กาหนด
2.3 ความคิดสร้างสรรค์
2.3.1 ออกแบบสร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชั่นที่สื่อความหมาย ตรงตามหัวข้อที่กาหนด
2.3.2 นาเสนอแนวความคิดที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ และมีความหลากหลาย
2.4 ความสวยงาม
2.4.1 เลือกใช้สีที่เหมาะสม
2.4.2 ชิ้นงานมีความประณีต
2.5 ความถูกต้องสมบูรณ์ของภาพและเสียง
2.5.1 ภาพและเสียงมีความสอดคล้องกับท่าทางของตัวละคร
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2.5.2 ภาพมีความคมชัด เสียงดังฟังชัด สื่อความหมายได้ชัดเจน
3. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลงาน
3.1.1 เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งได้สาเร็จ
3.1.2 ความเหมาะสมของชิ้นงาน สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง
3.1.3 ความครบถ้วนชองชิ้นงาน
3.1.4 งานเสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่กาหนด
3.1.5 Model (ภาพสามมิติ)
3.2 การออกแบบโครงสร้างชิ้นงาน
3.2.1 การจัดองค์ประกอบ
3.2.2 ชิ้นงานมีสีสันและวัสดุที่จะนามาใช้เหมาะสม
3.2.3 มีการกาหนดลักษณะและขนาดของชิ้นงานที่เหมาะสม สะดวกในการใช้งาน
3.2.4 ชิ้นงานมีรายละเอียดถูกต้องตามหลักของงานช่าง
3.3 ความคิดสร้างสรรค์
3.3.1 การนาเสนอผลงานได้สมบูรณ์
3.3.2 ชิ้นงานมีความแปลกใหม่ คิดริเริ่ม น่าสนใจ
3.3.3 เสริมสร้างเอกลักษณ์ แนวความคิดต่อชิ้นงาน สื่อประโยชน์ในการใช้งาน
3.4 รูปทรง (มิติ)
3.4.1 รูปทรงของชิ้นงานแต่ละชิ้นมีความถูกต้องและสมบูรณ์
3.4.2 มีการจัดสมดุลของชิ้นงานอย่างเหมาะสม
3.4.3 ชิ้นงานมีสัดส่วนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
4. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์และใช้งานได้จริง
4.1.1 เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งได้สาเร็จ
4.1.2 ลักษณะของเกมที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับหัวข้อที่คณะกรรมการกาหนด
4.1.3 เป็นเกมที่สร้างสาหรับผู้เล่นตามจานวนที่เกณฑ์กาหนด
4.1.4 ใช้ภาษาและภาพที่เหมาะสม ไม่สื่อถึงการใช้ความรุนแรง
4.1.5 เสริมสร้างพัฒนาการและสติปัญญา
4.1.6 ไม่มี error code
4.1.7 มีการแพ็คชิ้นงานเสร็จสิ้น
4.1.8 สร้างชิ้นงานเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด
4.2 การจัดองค์ประกอบ และ user friendly
4.2.1 การออกแบบเกมและโครงสร้างของเกม
4.2.2 เกมที่สร้างขึ้นประกอบด้วยคาชี้แจง ขั้นตอนการเล่น คะแนน เวลา และการสิ้นสุดของ
เกม
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4.2.3 การใช้งานง่าย เลือกเล่นเกม ก่อน/หลัง ได้
4.2.4 มีการสื่อสาร โต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นเกม
4.2.5 มีการรายงานชื่อผู้เล่น ผลคะแนน ผลการแข่งขันเรียงตามลาดับ
4.2.6 ความยากง่ายของเกม
4.3 ความคิดสร้างสรรค์
4.3.1 เกมที่สร้างขึ้นสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่กาหนด
4.3.2 เกมที่สร้างขึ้นนาเสนอแนวความคิดที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีลักษณะโดดเด่น ไม่ซ้าแบบ
ผู้อื่น
4.4 ความสวยงาม
4.4.1 เลือกใช้สีที่เหมาะสม
4.4.2 เกมที่สร้างขึ้นมีความประณีต
4.5 เวลาที่ใช้ในการเล่นเกมเหมาะสมกับเนื้อหา
4.5.1 สามารถเล่นเกมได้จบ ภายในเวลาที่กาหนด
4.5.2 กาหนดเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมครอบคลุมเนื้อหาของเกมที่สร้างขึ้นทั้งหมด
4.6 ใช้ทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างเหมาะสม
5. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
5.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
5.1.1 เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งได้สาเร็จ
5.1.2 หัวข้อถูกต้อง ชัดเจน
5.1.3 จานวนหน้าครบถ้วนตามที่กาหนด
5.1.4 เนื้อหาครบถ้วน
5.1.5 มีองค์ประกอบครบถ้วนทุกหน้า
5.1.6 การสะกดคา การตัดคา ถูกต้อง
5.2 การออกแบบรูปเล่ม และการแสดงผลแต่ละหน้า
5.2.1 กาหนดขนาดรูปเล่มได้เหมาะสมกับเนื้อหา
5.2.2 เลือก Template ได้เหมาะสม
5.2.3 แต่ละหน้าสามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
5.3 ความเหมาะสมของข้อความ ตัวอักษร รูปภาพประกอบ
5.3.1 การใช้ภาษา
5.3.2 องค์ประกอบของหน้า
5.3.3 รูปแบบตัวอักษร(มีเสนอแนะว่าควรเป็น Fonts แห่งชาติ (TH)
5.3.4 ภาพประกอบแต่ละหน้า
5.4 การนาเสนอข้อมูลได้ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์
5.4.1 เนื้อหาครบถ้วนชัดเจนทุกหน้า
5.4.2 มีการเชื่อมโยงภายในได้สมบูรณ์ (สารบัญไปเนื้อหา หัวข้อไปเนื้อหา เนื้อหาไปเนื้อหา)
5.4.3 Export file.exe
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5.5 การใช้เทคนิคพิเศษ Multimedia สร้างสรรค์งานได้อย่างเหมาะสม
5.5.1 มีการสร้างภาพตัวอักษรในลักษณะต่างๆ ใช้เอง
5.5.2 มีการใส่เสียงประกอบได้เหมาะสมกับเนื้อหา
5.5.3 เลือกใช้วีดีโอได้เหมาะสมกับเนื้อหา
5.5.4 เสียงบรรยาย
6. การใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation)
6.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
6.1.1 เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งได้สาเร็จ
6.1.2 ความถูกต้องตามเนื้อหาที่กาหนดให้
6.1.3 ความสัมพันธ์และต่อเนื่องของเนื้อหาผ่านสไลด์งานนาเสนอ
6.1.4 ความสมบูรณ์การให้รายละเอียดของเนื้อจากสไลด์รวม
6.2 การใช้ Effect ที่เหมาะสม
6.2.1 ความเหมาะสมของการใช้ Effect ประกอบการนาเสนอเนื้อหา
6.3 ความสวยงามของแต่ละหน้า
6.3.1 ความเหมาะสมของการจัดวางเนื้อหา ขนาด การตกแต่งพื้นหลังและอื่น ๆ ตามลักษณะ
เฉพาะของการใช้โปรแกรมนาเสนอ
6.4 ความคิดสร้างสรรค์
6.4.1 การสื่อสารจากสไลด์งานนาเสนอที่แสดงความคิดสร้างสรรค์
6.4.2 การนาเสนอต่อคณะกรรมการ (ระดับเขตและระดับภาค ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
เนื่องจากมีจานวนทีมมาก อาจไม่สามารถให้นักเรียนนาเสนอได้)
6.5 การมีภาพประกอบที่เหมาะสม
7. การสร้าง Webpage ประเภท CMS
7.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาตามที่กาหนด
7.1.1 เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งได้สาเร็จ
7.1.2 ใช้ข้อมูลและรูปภาพตามที่กาหนดให้ได้สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง
7.1.3 ระบบเว็บลิงค์ทางานได้ถูกต้องสมบูรณ์อย่างน้อย 10 หน้า
7.2 การติดตั้งระบบที่ถูกต้องสมบูรณ์และแสดงผลเป็นภาษาไทย
7.2.1 กาหนดฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ได้อย่างถูกต้อง
7.2.2 กาหนดผู้ดูแลระบบ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ได้อย่างถูกต้อง
7.2.3 กาหนดสมาชิก ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ได้อย่างถูกต้อง
7.2.4 กาหนดสิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไข ได้อย่างถูกต้อง
7.2.5 จัดวางรูปแบบหน้าจอและขนาดตามที่กาหนดได้
7.2.6 จัดวางตาแหน่งโปรแกรมหรือหน่วยย่อยตามที่กาหนดได้
7.2.7 สามารถแสดงผลเว็บไซต์ผ่าน Browser (IE, Fire Fox, Google Chrome)
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7.2.8 สามารถแสดงผลเว็บไซต์ในเครื่องตนเองผ่าน localhostหรือ 127.0.0.1 และแสดงผล
เว็บไซต์ในเครื่อง Client ได้
7.3 ความคิดสร้างสรรค์
7.3.1 นารูปภาพและข้อมูลมานาเสนอได้อย่างน่าสนใจ
7.3.2 นารูปภาพที่กาหนดให้มาปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้เหมาะสมกับเว็บไซต์
7.3.3 นาเสนอเนื้อหาและสื่อเป็นหมวดหมู่
7.4 ความสวยงาม
7.4.1 การจัดวางสีของ webpage ขนาดตัวอักษร และรูปภาพ เหมาะสมกับเว็บไซต์
7.4.2 การจัดวางเมนู ลิงค์เนื้อหา เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
7.4.3 ความสวยงามของ Theme หรือTemplate
8. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
8.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
8.1.1 เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งได้สาเร็จ
8.1.2 ชิ้นงานที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับหัวข้อที่กาหนด
8.1.3 สร้างชิ้นงานเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด
8.1.4 เนื้อหามีจานวนเหมาะสม
8.1.5 ความครบถ้วนของเนื้อหาและการแสดงผลถูกต้อง
8.1.6 FTP ขึ้น Server ตาม Host ที่จัดไว้ให้อย่างถูกต้อง
8.2 ความคิดสร้างสรรค์
8.2.1 ชิ้นงานที่สร้างขึ้นสามารถสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่กาหนด
8.2.2 มีการนาเสนอแนวความคิดที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีลักษณะโดดเด่น ไม่ซ้าแบบผู้อื่น
8.3 ความสมบูรณ์เชิงโครงสร้างของ Webpage
8.3.1 สร้างขึ้นตรงตามหัวข้อที่กาหนด
8.3.2 กาหนด จัดวาง Layout ได้สมบูรณ์ สวยงาม
8.3.3 มีองค์ประกอบครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้จริง
8.3.4 ส่วนหัวของหน้า (Page Header)
8.3.5 ส่วนเนื้อหาและการเชื่อมโยง (Page Body)
8.3.6 ส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)
8.3.7 รายละเอียดที่ชัดเจนในการติดต่อกับผู้จัดทา
8.4 มีระบบ Web Gallery
8.4.1 มีการสร้างระบบ Web Gallery ที่ถูกต้องและเหมาะสม
8.4.2 ระบบ Web Gallery ที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้จริง
8.5 แทรกภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา
8.5.1 ภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพที่แทรกมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่นาเสนอ
8.5.2 ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพที่แทรก มีความคมชัด สื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่กาหนด
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8.6 ความสวยงาม
8.6.1 มีการจัดตกแต่งชิ้นงานที่น่าสนใจ
8.6.2 ชิ้นงานมีความประณีต
8.7 สามารถเชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
8.7.1 มีการลิงค์ส่วนประกอบภายในได้อย่างถูกต้อง
8.7.2 มีการลิงค์ Web Gallery ได้อย่างสมบูรณ์
8.7.3 มีการลิงค์ภายนอกได้ถูกต้อง

9. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
9.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของ Code และเนื้อหา
9.1.1 เนื้อหา ความต่อเนื่อง
9.2 ความคิดสร้างสรรค์
9.2.1 ชิ้นงานที่สร้างขึ้นสามารถสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่กาหนด
9.2.2 มีการนาเสนอแนวความคิดที่แปลกใหม่ น่าสนใจ น่าสนใจ มีลักษณะโดดเด่น ไม่ซ้าแบบ
ผู้อื่น
9.3 การจัดวาง Layout อย่างเหมาะสม (Font /Table)
9.4 การสร้างเฟรมที่กาหนดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
9.5 การเชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
9.6 การสร้างฟอร์มได้อย่างถูกต้อง
9.6.1 เลือกองค์ประกอบได้ถูกต้อง
9.6.2 เลือกฟอร์มได้เหมาะสมกับการใช้งาน
9.7 การแทรกภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
9.7.1 ภาพเหมาะสมกับเนื้อหา
9.1.2 สามารถประยุกต์ใช้ภาพและวีดีโอได้เหมาะสม
10. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
10.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบตามโจทย์ที่กาหนด
10.1.1 เลือกภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมแปล (Compiler)ที่เหมาะสมและสามารถติดตั้ง
โปรแกรมได้สาเร็จ
10.1.2 มีการออกแบบผังงาน (Flowchart) หรือรหัสลาลอง (Pseudo code)
10.1.3 เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้ และเป็นไปตามโจทย์ที่กาหนด
10.1.4 โปรแกรมที่เขียนเป็นไปตามแนวทางเดียวกับการออกแบบโปรแกรม
10.1.5 โปรแกรมที่เขียนขึ้นสามารถทางานได้ถูกต้องตามโจทย์ที่กาหนด
10.1.6 เมื่อมีการทดสอบระบบโดยการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องตามแบบและข้อมูลที่ผิดพลาด ระบบ
สามารถทางานได้อย่างสมบูรณ์
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10.1.7 มีการจัดวาง Code อย่างเหมาะสม อ่านง่าย มีการเขียนอธิบาย Code อย่างย่อ
10.1.8 มีการออกแบบ User interface ให้ใช้งานได้ง่าย เหมาะสม
10.2 การออกแบบอย่างมีระบบ
10.2.1 แสดงการวิ เคราะห์ ปั ญ หาและวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาในการลั ก ษณะแผนผั ง และ/หรื อ
คาอธิบายอย่างย่อ
10.2.2 อธิบายแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องชัดเจน เข้าใจง่าย
10.3 วิธีการที่นามาใช้ในการแก้ปัญหา
10.3.1 นาเสนอเทคนิคที่สามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหาการทางานของโปรแกรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
10.3.2 เลื อ กใช้ โ ครงสร้ า งข้ อ มู ล ค าสั่ ง ฟั ง ก์ ชั่ น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสมกั บ ปั ญ หาที่
กาหนดให้
11. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
11.1 ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและสื่อนาเสนอ
11.1.1 ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของเอกสารตามรูป แบบที่ ก าหนด (จั ด ท ารายงานที่ ค รบถ้ ว น
ถูกต้อง สมบูรณ์ มีรูปแบบและเนื้อหาสาระตรงกับที่กาหนด)
11.1.2 ความถูกต้องครบถ้วนของการนาเสนอ (จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็ นต่อการนาเสนอ
โครงงานได้ครบถ้วน พร้อมใช้งาน)
11.1.3 ความถูกต้องของสื่อนาเสนอ (จัดทาบอร์ดสาหรับนาเสนอโครงงานตามรูปแบบและขนาด
ที่กาหนด)
11.2 ประโยชน์และและความสาคัญ
11.2.1 ด้านวิชาการ
11.2.1.1 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
11.2.1.2 จากผลงานของโครงงานที่พัฒนาขึ้น
11.2.1.3 จากการประยุกต์ใช้ (บูรณาการ) องค์ความรู้
11.2.2 ด้านการนาไปใช้
11.2.2.1 เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา/นักเรียน โรงเรียน และการศึกษา
11.2.2.2 มีคุณค่าในการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง
11.3 กระบวนการและขั้นตอนการทาโครงงานฯ
11.3.1 คัดเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ
11.3.2 มีกระบวนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
11.3.3 มีการจัดทาข้อเสนอโครงงาน
11.3.4 มีกระบวนการพัฒนาโครงงาน
11.3.5 จัดทารายงานนาเสนอและเผยแพร่ได้สมบูรณ์
11.4 ความคิดสร้างสรรค์
11.4.1 โครงงานที่นาเสนอ มีความเป็นรูปธรรม สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้จริง
11.4.2 โครงงานที่นาเสนอ มีความคิดที่แปลกใหม่ น่าสนใจ สร้างสรรค์ และมีความหลากหลาย
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖5 ปีการศึกษา ๒๕๕8

การงานอาชีพและเทคโนโลยีหน้า 67

11.4.3 ผลผลิตที่แปลกใหม่ มีคุณค่าต่อผู้พัฒนา สังคม และวัฒนธรรม
11.4.4 ระดับความคิดสร้างสรรค์ (ระดับต้น/กลาง/สูง)
11.5 การนาเสนอโครงงาน
11.5.1 นาเสนอได้ตรงประเด็น ได้เนื้อหาสาระครบถ้วน
11.5.2 ลีลาการนาเสนอน่าสนใจ เข้าใจง่าย
11.5.3 นาเสนอภายในเวลาที่กาหนด
11.5.4 ความถูกต้องและชัดเจนในการตอบข้อซักถาม
11.6 การส่งเอกสารโครงงานตรงเวลา
11.6.1 จัดส่งรายที่เสร็จสมบูรณ์ จานวน 5 เล่ม ให้คณะกรรมการจัดการแข่ งขันล่วงหน้า ตามที่
กาหนด
12. การตัดต่อภาพยนตร์
12.1 ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์
12.1.1 เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งโปรแกรมได้สาเร็จ
12.1.2 ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับหัวข้อหรือเนื้อเรื่องที่คณะกรรมการกาหนด
12.1.3 ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้น มีองค์ประกอบครบถ้วน ดังนี้
12.1.3.1 ชื่อเรื่อง (Title)
12.1.3.2 ภาพ เสียง ข้อความกราฟิก
12.1.3.3 ข้อมูลรายละเอียดของผู้จัดทาและผู้ให้การสนับสนุน (End Credit)
12.1.3.4 สร้างชิ้นงานเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด
12.2 เทคนิคของการตัดต่อภาพยนตร์
12.2.1 มีการใช้ Visual Effect ในการนาเสนอ
12.2.2 การเลือกใช้ Visual Effect สอดคล้องกับเนื้อหา
12.2.3 มีจังหวะในการใช้ Visual Effect ได้เหมาะสม
12.2.4 สามารถนาไฟล์วีดีโอ มาตัดต่อและเกิดความต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม
12.2.5 เสียงประกอบกับเนื้อหา มีจังหวะในการนาเสนอได้เหมาะสม
12.2.6 บทประกอบเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา การออกเสียง อักขระชัดเจน
12.3 บทภาพยนตร์ (Story Board)
12.3.1 มีการจัดทาและออกแบบบทภาพยนตร์ (Story Board)ตามหัวข้อที่กาหนดให้
12.3.2 มีการเขียน Story Board
12.3.3 ภาพยนตร์ที่ตัดต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีความยาวตามที่เกณฑ์กาหนดไว้
12.4 ความคิดสร้างสรรค์
12.4.1 ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นสามารถสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่กาหนด
12.4.2 ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมีการนาเสนอความคิดที่แปลกใหม่ น่าสนใจ สร้างสรรค์ และมีความ
หลากหลาย
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* เป็นเพียงตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนย่อยในแต่ละกิจกรรม ซึ่งคณะกรรมการจัดทาเกณฑ์การประกวดและแข่งขันฯ ได้พิจารณาและ
เรียบเรียงจากการประกวดและแข่งขันฯ ในครั้งที่ผ่าน ๆ มา เท่านั้น จึงขอให้เป็น เอกสิทธิ์และดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้จัดการประกวดและ
แข่งขันฯ และคณะกรรมการตัดสิน ที่จะใช้ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนย่อยนี้หรือไม่ก็ได้ หรืออาจจะคิดขึ้นมาใหม่ก็สามารถทาได้ ทั้งนี้จ ะต้องให้มี
ความสอดคล้องตามเกณฑ์การประกวดและแข่ งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา
2558
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ตัวอย่างรายชื่อโปรแกรมที่พบในการจัดประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (รายกิจกรรม)
1. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกy
- บังคับโปรแกรม Paint เท่านั้น
2. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D
- Adobe Audition
- Adobe Flash CS3-6
- Adobe Premiere Pro
- Audacity
- Cool Edit Pro.
- Format Factory
- Gold Wave
- QuickTime
- MD Sound
- Namo Free Motion
- Photoshop
- RPG
- Sound Page
- Swishmax
- Ulead Video
- WavePad Sound Editor
3. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- 3D Max / 3D Max Studio
- Blender
- Google SketchUp / SketchUp Pro
- Pro Desktop

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

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

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

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

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

6. การใช้โปรแกรมนาเสนอ
- Adobe Photoshop
- Microsoft PowerPoint
- ProShowGold

- Flash
- Photoscape
- Ulead

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

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

- Photoscape
- Php Nuke
- SothinkGlanda

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

9. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
- บังคับโปรแกรม Notepad เท่านั้น
10. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
- C Free
- Dev C++
- PHP
- Terbo C++
- Visual C++ 2010 Express

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

11. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์
12. การตัดต่อภาพยนตร์
- Adobe Audition
- Adobe Photoshop
- After Effects
- Corel VideoStudio Pro x5
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖5 ปีการศึกษา ๒๕๕8

- Adobe Flash / Macromedia Flash
- Adobe Premiere / Premiere Pro
- Converteter Pro
- CyberlinkPowerdirector 12
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- Format Factory
- Power Director
- Sound Recorder
- Ulead / Ulead Video Studio

- Nero Wave
- Sony VegasPro
- Sound Forge
- Windows Movie Maker

คณะผู้ปรับปรุงต้นฉบับ
เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

1

นายสมศักดิ์ฮดโท

2

นายไพศาล ชนะกุล

3

นายธีระวัฒน์พันธุ์แสง

4
5

นายวรุตตม์พวงสมบัติ
นางอัจฉรา จันทพลาบูรณ์

6

นายวิชาญ อัครวนสกุล

7

นางอังสนา ม่วงปลอด

ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมจังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ครู โรงเรียนหนองไผ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๑
นักวิชาการศึกษา สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิชาการศึกษาสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิชาการศึกษา สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การประกวดและแข่งขันหุน่ ยนต์ สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
จัดทาโดย
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มโครงการพิเศษ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถนนราชดาเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2288 5895 โทรสาร 0 22815216
e-mail : thaiobecrobot@gmail.com
http://inno.obec.go.th

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเกณฑ์
รายละเอียดการแข่งขัน จะประกาศ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
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