การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชน
ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 2 ปี การศึกษา 2560
สาระเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จดั การแข่งขัน : โรงเรี ยนดรุ ณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
จัดโดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริ มการศึกษาเอกชน

************************************************************
กลุ่ม
3.การงานอาชีพ

ลาดับ
รายการแข่งขัน
ประเภท ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6
1 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
ทีม 2 คน 
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก

2 การแข่งขันโปรแกรมนาเสนอ
ทีม 2 คน
(Presentation)


3 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก ทีม 2 คน
คอมพิวเตอร์
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1. การแข่ งขันการวาดภาพด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน และประเภท
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-3

ประเภท ทีม 2 คน

2. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
2.1 ใช้โปรแกรม Paint ที่มาพร้อมระบบปฏิบตั ิการ Windows ในการแข่งขัน
2.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรี ยมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่ อง โดยมีระบบปฏิบตั ิการไม่ต่ากว่า
Windows 7,Memery ไม่นอ้ ยกว่า 1 GB ,CPU ไม่นอ้ ยกว่า1.2 GHz,VGA CARD ไม่นอ้ ยกว่า 64 Mb และไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย

อินเทอร์เน็ต
2.3 นักเรี ยนวาดภาพตามหัวข้อที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
2.4 การวาดภาพ ให้วาดภาพประกอบเรื่ องราวตามหัวข้อที่กาหนดให้ใน 1 หน้าจอ
2.5 ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการ
จัดเตรี ยมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่ าฝื นจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน
2.6 ใช้เวลาแข่งขัน 2 ชัว่ โมง
2.7 ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
3.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา

30 คะแนน

3.2 ความคิดสร้างสรรค์

30 คะแนน

3.3 ความสวยงาม

20 คะแนน

3.5 การจัดองค์ประกอบของภาพ

20 คะแนน

ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการ(ตัวอย่างอยูใ่ นภาคผนวก) อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจะกาหนด แต่
คะแนนรวมให้เป็ นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น
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4. เกณฑ์ การตัดสินใจ
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100

ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง

ร้อยละ 70-79

ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน

ร้อยละ 60-69

ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง

*ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
5. คณะกรรมการการแข่ งขัน
5.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- กรรมการตัดสิ นกิจกรรมเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อ มีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านศิลปะ ด้านกราฟิ ก ด้านการ์ตูน ฯลฯ
- กรรมการควบคุมการแข่งขันได้แก่ ผูค้ วบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิคและกรรมการผูด้ าเนินการ
แข่งขัน
-จานวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
- ครู ผสู ้ อนที่ส่งนักเรี ยนเข้าแข่งขันในกิจกรรมนี้ตอ้ งไม่เป็ นกรรมการตัดสิ นในกิจกรรมนี้
5.2 แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
- การกาหนดหัวข้อสาหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme)
-

กาหนดให้วาดภาพประกอบเรื่ องราวตามหัวข้อที่กาหนดให้ใน 1 หน้าจอ

- ให้ศูนย์การแข่งขันประชาสัมพันธ์คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันบนเว็บไซต์ล่วงหน้า ก่อน
การจัดการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 1 สัปดาห์
6. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1-2 จาการแข่งขันระดับจังหวัด
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2. การแข่ งขันการใช้ โปรแกรมนาเสนอ (Presentation)
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน และประเภท
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.4-6

ประเภท ทีม 2 คน

2. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
2.1 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรี ยมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่ อง โดยมีระบบปฏิบตั ิการไม่ต่ากว่า
Windows 7,Memery ไม่นอ้ ยกว่า 2 GB ,CPU ไม่นอ้ ยกว่า1.2 GHz

และไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต

2.2 คณะกรรมการจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมอุปกรณ์(ไมโครโฟน หู ฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)ไฟล์ขอ้ มูล รู ปภาพ และเสี ยง
ประกอบสาหรับใช้ในการแข่งขันทั้งนี้ กาหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรี ยมไว้ให้เท่านั้น แต่สามารถปรับแต่ง
ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม
2.3 เป็ นการแข่งขันโดยไม่จากัดโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน และอนุญาตให้นกั เรี ยนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรื อDVD
เท่านั้นก่อนการแข่งขัน 1 ชัว่ โมง หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น CD หรื อ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและ
เก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นกั เรี ยนโดยเด็ดขาด
2.4 นักเรี ยนสร้างผลงานนาเสนอ (Presentation) ตามหัวข้อที่คณะกรรมการกาหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
2.5 ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการ
จัดเตรี ยมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่ าฝื นจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน
2.6 ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
2.7 ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
3.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา

20 คะแนน

3.2 การใช้ Effect ที่เหมาะสม

20 คะแนน

3.3 ความสวยงามของแต่ละหน้า

20 คะแนน

3.4 ความคิดสร้างสรรค์

20 คะแนน
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3.5 การมีภาพประกอบของภาพ

20 คะแนน

ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการ(ตัวอย่างอยูใ่ นภาคผนวกการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ 67) อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะกาหนด แต่คะแนนรวมให้เป็ นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น
4. เกณฑ์ การตัดสินใจ
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100

ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง

ร้อยละ 70-79

ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน

ร้อยละ 60-69

ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง

*ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
5. คณะกรรมการการแข่ งขัน
5.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- กรรมการตัดสิ นกิจกรรมเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อ มีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านศิลปะ ด้านกราฟิ ก ด้านการ์ตูน ฯลฯ
- กรรมการควบคุมการแข่งขันได้แก่ ผูค้ วบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิคและกรรมการผูด้ าเนินการ
แข่งขัน
-จานวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
- ครู ผสู ้ อนที่ส่งนักเรี ยนเข้าแข่งขันในกิจกรรมนี้ ตอ้ งไม่เป็ นกรรมการตัดสิ นในกิจกรรมนี้
5.2 แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
- การกาหนดหัวข้อสาหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme)
-

จัดเตรี ยมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หู ฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ขอ้ มูลเรื่ องราว รู ปภาพ และ

ภาพเคลื่อนไหว (gif,swf ฯลฯ) สาหรับใช้ในการแข่งขัน
- ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
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-ให้กรรมการเรี ยกเก็บแผ่น CD หรื อ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้
- ให้ศูนย์การแข่งขันประชาสัมพันธ์คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันบนเว็บไซต์ล่วงหน้า ก่อน
การจัดการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 1 สัปดาห์
6. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1-2 จาการแข่งขันระดับจังหวัด
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3. การแข่ งขันการสร้ างเกมสร้ างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน และประเภท
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.4-6

ประเภท ทีม 2 คน

1.2 นักเรี ยนระดับชั้น ม.1-3

ประเภท ทีม 2 คน

2. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
2.1 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรี ยมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่ อง โดยมีระบบปฏิบตั ิการไม่ต่ากว่า
Windows 7,Memery ไม่นอ้ ยกว่า 2 GB ,CPU ไม่นอ้ ยกว่า1.2 GHz

และไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต

2.2 คณะกรรมการจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมอุปกรณ์(ไมโครโฟน หู ฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)ไฟล์ขอ้ มูล รู ปภาพ และเสี ยง
ประกอบสาหรับใช้ในการแข่งขันทั้งนี้ กาหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรี ยมไว้ให้เท่านั้น แต่สามารถปรับแต่ง
ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม
2.3 เป็ นการแข่งขันโดยไม่จากัดโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน และอนุญาตให้นกั เรี ยนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรื อDVD
เท่านั้นก่อนการแข่งขัน 1 ชัว่ โมง หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น CD หรื อ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและ
เก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นกั เรี ยนโดยเด็ดขาด
2.4 นักเรี ยนสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ตามหัวข้อและใช้ทรัพยากรตามที่คณะกรรมการกาหนดซึ่งจะแจ้งให้
ทราบในวันแข่งขัน
2.5 เกมที่สร้างต้องใช้พ้นื หลังจากทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรี ยมไว้ให้เท่านั้น
2.6 การสร้างเกม
- นักเรี ยนระดับประถมศึกษา สร้างเกมสาหรับผูเ้ ล่นตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
- นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา สร้างเกมสาหรับผูเ้ ล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป(Multi Users)
2.7 องค์ประกอบของเกม ประกอบด้วย คาชี้แจงขั้นตอนการเล่น แต้มคะแนนเวลา และการสิ้ นสุ ดของเกม(Game Over)
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2.8 ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการ
จัดเตรี ยมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่ าฝื นจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน
2.9 ใช้เวลาแข่งขัน 5 ชัว่ โมง (รวมเวลารับประทานอาหารกลางวัน)
2.7 ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
3.1 ความถูกต้องสมบูรณ์และใช้งานได้จริ ง

25 คะแนน

3.2 การจัดองค์ประกอบ และ User friendly

25 คะแนน

3.3 ความคิดสร้างสรรค์

20 คะแนน

3.4 ความสวยงาม

10 คะแนน

3.5 เวลาที่ใช้ในการเล่นเกมเหมาะสมกับเนื้ อหา

10 คะแนน

3.5 ใช้ทรัพยากรที่จดั เตรี ยมไว้ให้อย่างเหมาะสม

10 คะแนน

ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการ(ตัวอย่างอยูใ่ นภาคผนวกการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ 67) อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะกาหนด แต่คะแนนรวมให้เป็ นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น
4. เกณฑ์ การตัดสินใจ
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100

ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง

ร้อยละ 70-79

ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน

ร้อยละ 60-69

ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง

*ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
5. คณะกรรมการการแข่ งขัน
5.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
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- กรรมการตัดสิ นกิจกรรมเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อ มีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านศิลปะ ด้านกราฟิ ก ด้านการ์ตูน ฯลฯ
- กรรมการควบคุมการแข่งขันได้แก่ ผูค้ วบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิคและกรรมการผูด้ าเนินการ
แข่งขัน
-จานวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
- ครู ผสู ้ อนที่ส่งนักเรี ยนเข้าแข่งขันในกิจกรรมนี้ตอ้ งไม่เป็ นกรรมการตัดสิ นในกิจกรรมนี้
5.2 แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
- การกาหนดหัวข้อสาหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme)
-

จัดเตรี ยมอุปกรณ์ (ไม่โครโฟน หู ฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ขอ้ มูลเรื่ องราว รู ปภาพ และ

ภาพเคลื่อนไหว (gif,swf ฯลฯ) สาหรับใช้ในการแข่งขัน
- ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
-ให้กรรมการเรี ยกเก็บแผ่น CD หรื อ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้
- ให้กรรมการบันทึกไฟล์ผลงานที่ได้รับคะแนนสู งสุ ดลาดับที่ 1-3 เฉพาะระดับภาคและระดับชาติเท่านั้น ส่ ง
ฝ่ ายจัดการแข่งขัน
- ให้ศูนย์การแข่งขันประชาสัมพันธ์คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันบนเว็บไซต์ล่วงหน้า ก่อน
การจัดการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 1 สัปดาห์
6. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1-2 จาการแข่งขันระดับจังหวัด
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