
  
งานมหกรรมทักษะทางวิชาการ คร้ังที่ ๑๕ โรงเรียนอนบุาลประจำจังหวัด ๑๔ จงัหวัดภาคใต้ 

 (อิงเกณฑง์านศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๙) 
 

  
กิจกรรมการประกวด แข่งขันงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๕ 
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

สาระคอมพิวเตอร ์
 

 

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น  

ประเภท 
 

หมายเหตุ 
ป.๑ - ๓ ป.๔ - ๖ 

๑. การสรา้งการ์ตูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟกิ (Paint) 

✓ - ทีม ๒ คน  

๒. การแข่งขันการสร้างการต์ูนเรื่องสั้น 
(ComicStrip) 

- ✓ ทีม ๒ คน  

๓. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ 
(Presentation) 

- ✓ ทีม ๒ คน  

๔. การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor 

- ✓ ทีม ๒ คน  
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รายละเอียดเกณฑ์การประกวด แข่งขันแข่งขันงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๕ 
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

สาระคอมพิวเตอร์ 
๑. การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) 
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
๒. ประเภทและจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 

๒.๑ แข่งขันประเภททีมๆ ละ ๒ คน 
๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

๓.๑ ใช้โปรแกรม Paint ที่มาพร้อมระบบ ปฏิบัติการ Windows ในการแข่งขันเท่านั้น 
๓.๒ หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพวิเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ ๑ เครื่อง โดยมรีะบบ 

ปฏิบัติการไม่ต่ำกวา่ Windows ๗, Memory ไมน่้อยกว่า ๑ GB, CPU ไม่น้อยกว่า ๑.๒ GHz, VGA CARD ไม่น้อย 
กว่า ๖๔ Mb และไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

๓.๓ คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ ์(ดนิสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) 
.๓.๔ นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 

- นักเรียนวาดภาพในลักษณะการออกแบบตัวการ์ตูนดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์กราฟิก (Cartoon 
Character Design) จำนวน ๔ ลักษณะ ใน ๑ หน้าจอ 
๓.๕ ห้ามนำเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทกุประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจาก

ที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 
๓.๖ ใช้เวลาในการแข่งขัน ๒ ชั่วโมง 
๓.๗ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
การออกแบบตัวการต์ูนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Cartoon Character Design) หมายถึง การ

ออกแบบตัวการต์ูนด้วยโปรแกรม Paint จำนวน ๑ ตัว โดยออกแบบลักษณะโดดเด่นของบุคลิกตัวการต์ูนนั้น ๔ 
ลักษณะ เช่น การแสดงกริยาทา่ทาง ( เดิน นั่ง นอน เปิดประตู ฯลฯ) การแสดงอารมณ์ (โกรธ ดีใจ เสียใจ ฯลฯ) 
กิจกรรมหรือการกระทำ (เล่นกีฬา ทำอาหาร ฯลฯ) เป็นต้น  โดยอาจมีองค์ประกอบเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของ ตวั
การต์ูน ให้อยู่ภายใน ๑ หน้าจอ 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

๔.๑ ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลงาน  ๓๐ คะแนน 
๔.๒ การออกแบบลักษณะของผลงาน  ๒๕ คะแนน 
๔.๓ ความคิดสร้างสรรค์    ๒๕ คะแนน 
๔.๔ ความสวยงาม    ๒๐  คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการ(ตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก) อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ           
จะกำหนด แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
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๕. เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้  
คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่ำกวา่ร้อยละ ๖๐   ได้รับเกียรติบัตร เว้นแตก่รรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

๖. คณะกรรมการการแข่งขัน 
๖.๑ คุณสมบัติของกรรมการ 

๖.๑.๑ กรรมการตัดสินกจิกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความชำนาญ เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น เช่น 
ด้านคอมพวิเตอร ์ดา้นศลิปะ ด้านการ์ตูน ฯลฯ 

๖.๑.๒ กรรมการควบคุมการแข่งขันได้แก่ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร ์ช่างเทคนิค และ 
กรรมการผูด้ำเนินการแข่งขัน 

๖.๑.๓ จำนวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
๖.๑.๔ ครูผู้สอนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในกิจกรรมนี้ต้องไม่เป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี้ 

๖.๒ แนวทางการดำเนินงานของกรรมการ 
๖.๒.๑ กำหนดหัวข้อสำหรับใช้ในการแข่งขันให้มีความชดัเจนว่าเป็นการต์ูน จำนวน ๑ ตัว โดยหวัข้อ

การแข่งขันต้องกำหนดลกัษณะบุคลิกของตัวการต์ูน ๔ ลกัษณะ เช่น การแสดงกริยาทา่ทาง (เดิน น่ัง นอน 
เปิดประตู ฯลฯ) การแสดงอารมณ์ (โกรธ ดีใจ เสียใจ ฯลฯ) กิจกรรมหรือการกระทำ (เล่นกีฬา ทำอาหาร 
ฯลฯ) เป็นต้น 

๖.๒.๒ จดัเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) สำหรับใชใ้นการแข่งขัน 
๖.๒.๓ ให้ศูนย์การแข่งขันประชาสัมพันธ์คุณลกัษณะคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการแข่งขันบน เว็บไซต์

ล่วงหน้า ก่อนการจดัการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๑ สปัดาห์ 
๖.๒.๔ กรรมการตรวจผลงานจากไฟล์ที่บันทึกเป็นรูปภาพแล้ว โดยภาพทีส่ร้างสำเรจ็เป็น 

ตัวการ์ตูนที่ม ี๔ ลักษณะ ใน ๑ หน้าจอ 
๖.๒.๕ ให้กรรมการบันทกึไฟล์ผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับที่ ๑ - ๓ เฉพาะระดับชาต ิเท่านั้น               

ส่งสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
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๒. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) 
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
๒. ประเภทและจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 

๒.๑ แข่งขันประเภททีมๆ ละ ๒ คน 
๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

๓.๑ หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพวิเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ ๑ เครื่อง โดยมรีะบบ 
ปฏิบัติการไม่ต่ำกวา่ Windows ๗, Memory ไมน่้อยกว่า ๑ GB, CPU ไม่น้อยกว่า ๑.๒ GHz, VGA CARD ไม่น้อย 
กว่า ๖๔ Mb และไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

๓.๒ คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ ์(ดนิสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) 
๓.๓ นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 

๓.๓.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดให้ในลักษณะ 
การต์ูนเรื่องสั้น (Comic Strip) โดยเล่าเรื่องราวให้สัมพันธ์ต่อเน่ืองกันอย่างสมบูรณ์ มีการลำดับเรื่องราว
เป็นกรอบ ย่อย ๆ อาจมขีนาดของกรอบแตกต่างกัน  ไม่จำกัดจำนวนกรอบ ใน ๑ หน้าจอ ขนาด A๔ 
แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได ้ ทั้งนี้ให้นักเรียนสรา้งชิน้งานจากการสร้างลายเส้นข้ึนเองเท่านั้น 
๓.๔ ไม่จำกัดโปรแกรมทีใ่ช้ในการแข่งขัน อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้น 

ก่อนการแข่งขัน ๑ ชั่วโมง หลังจากทีต่ิดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น CD หรอื DVD กับคณะกรรมการ เพื่อ
ตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียนโดยเด็ดขาด 

๓.๕ ห้ามนำเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทกุประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 

๓.๖ ไม่ให้ใช้เมาส์ปากกาในการแข่งขัน 
๓.๗ ใช้เวลาในการแข่งขัน ๓ ชั่วโมง 
๓.๘ ในการแข่งขันระดับชาติให้สรุปแนวคิดในการออกแบบ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
๓.๙ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

การต์ูนเรื่องสั้น (Comic Strip) เป็นการวาดภาพเล่าเรื่องราวให้สัมพันธ์ต่อเน่ืองกันอย่างสมบูรณ์แบบ ๒ มิติ เช่น 
การต์ูนขำขันหลายกรอบ เป็นต้น ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรก์ราฟิก มีการลำดับเรื่องราวเป็นกรอบย่อย ๆ อาจมี
ขนาดของกรอบแตกต่างกัน ไม่จำกดัจำนวนกรอบ สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ จะมีข้อความหรือไม่ก็ได้ 
ลักษณะของพื้นหลังจะเป็นภาพวาด หรือสีเพียงอย่างเดียวก็ได ้และยังคงรักษาบุคลิกของตัวละครต่าง ๆ ในเรื่องไว้
ใน ทุกกรอบตามลำดับเรือ่งจนจบ 
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๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
๔.๑ ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลงาน  ๓๐ คะแนน 
๔.๒ ความคิดสร้างสรรค ์    ๒๕ คะแนน 
๔.๓ การออกแบบลักษณะของผลงาน  ๒๕ คะแนน 
๔.๔ ความสวยงาม    ๒๐  คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการ(ตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก) อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

จะกำหนด แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
๕. เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้  
คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่ำกวา่ร้อยละ ๖๐   ได้รับเกียรติบัตร เว้นแตก่รรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

๖. คณะกรรมการการแข่งขัน 
๖.๑ คุณสมบัติของกรรมการ 

๖.๑.๑ กรรมการตัดสินกจิกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความชำนาญ เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น เช่น 
ด้านคอมพวิเตอร ์ดา้นศลิปะ ด้านการ์ตูน ฯลฯ 

๖.๑.๒ กรรมการควบคุมการแข่งขันได้แก่ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร ์ช่างเทคนิค และ 
กรรมการผูด้ำเนินการแข่งขัน 

๖.๑.๓ จำนวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
๖.๑.๔ ครูผู้สอนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในกิจกรรมนี้ต้องไม่เป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี้ 

๖.๒ แนวทางการดำเนินงานของกรรมการ 
๖.๒.๑ กำหนดหัวข้อที่นักเรียนสามารถจตินาการเรื่องราว เหตุการณ์ น่าตดิตามตั้งแต่ต้น จนจบ 

เช่น วันเปิดเทอม, กีฬาสขีองฉัน, กว่าจะถึงโรงเรยีน เป็นต้น 
๖.๒.๒ จดัเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) สำหรับใชใ้นการแข่งขัน 
๖.๒.๓ อำนวยความสะดวกในการตดิตั้งโปรแกรม และหลังจากการตดิตั้งเสร็จแล้วให้เก็บแผ่น 

CD หรือ DVD เพื่อการตรวจสอบและเก็บรักษาไว ้
๖.๒.๔ ให้ศูนย์การแข่งขันประชาสัมพันธ์คุณลกัษณะคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการแข่งขันบนเว็บไซต์ 

ล่วงหน้า ก่อนการจดัการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๑ สปัดาห์ 
๖.๒.๕ กรรมการตรวจผลงานจากไฟล์ที่ผ่านการบันทึกไฟล์ขนาด A๔ ในรูปแบบ JPG เท่านั้น 
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๖.๒.๖ ให้กรรมการบันทกึไฟล์ผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับที่ ๑ - ๓ เฉพาะระดับชาต ิ
เท่านั้น ส่งสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. 
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๓. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) 
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
๒. ประเภทและจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 

๒.๑ แข่งขันประเภททีมๆ ละ ๒ คน 
๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

๓.๑ หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพวิเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ ๑ เครื่อง โดยมรีะบบ 
ปฏิบัติการไม่ต่ำกวา่ Windows ๗, Memory ไมน่้อยกว่า ๑ GB, CPU ไม่น้อยกว่า ๑.๒ GHz, VGA CARD ไม่น้อย 
กว่า ๖๔ Mb และไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

๓.๒ คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์(ไมโครโฟน หฟูัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟลข์้อมูล 
รูปภาพ และเสียงประกอบสำหรับใช้ในการแข่งขันทั้งนี้ กำหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่กรรมการจดัเตรียมไว ้ให้
เท่านั้น แต่สามารถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ไดต้ามความเหมาะสม 

๓.๓ เป็นการแข่งขัน โดยไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน และอนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรม จาก 
CD หรือ DVD เท่านั้นกอ่นการแข่งขัน 1 ชั่วโมง หลังจากที่ตดิตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น CD หรอื DVD กับ 
คณะกรรมการเพือ่ตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียนโดยเด็ดขาด 

๓.๔ นักเรียนสรา้งผลงานการนำเสนอ (Presentation) ตามหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้
ทราบในวันแข่งขัน 

๓.๕ ห้ามนำเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทกุประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 

๓.๖ ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
๓.๗ ในการแข่งขันระดับชาติให้สรุปแนวคิดในการออกแบบและการใช้งาน  ไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 
๓.๘ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
๔.๑ ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา ๒๐ คะแนน 
๔.๒ การใช ้Effect ที่เหมาะสม  ๒๐ คะแนน 
๔.๓ ความสวยงามของแต่ละหน้า  ๒๐ คะแนน 
๔.๔ ความคิดสร้างสรรค ์   ๒๐ คะแนน 
๔.๕ การมีภาพประกอบที่เหมาะสม ๒๐ คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการ(ตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก) อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

จะกำหนด แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
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๕. เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้  

 คะแนนร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ ๖๐ - ๖๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
ได้คะแนนต่ำกวา่ร้อยละ ๖๐ ได้รับเกียรติบัตร เว้นแตก่รรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

๖. คณะกรรมการการแข่งขัน 
๖.๑ คุณสมบัติของกรรมการ 

๖.๑.๑ กรรมการตัดสินกจิกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความชำนาญ เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน 
๖.๑.๒ กรรมการควบคุมการแข่งขันได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ช่างเทคนิค และ 

กรรมการผูด้ำเนินการแข่งขัน 
๖.๑.๓ จำนวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
๖.๑.๔ ครูผู้สอนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในกิจกรรมนี้ต้องไม่เป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี้ 

๖.๒ แนวทางการดำเนินงานของกรรมการ 
๖.๒.๑ การกำหนดหัวข้อสำหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme) 
๖.๒.๒ จดัเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล เรื่องราว 

รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว (gif, swf ฯลฯ) สำหรับใช้ในการแข่งขัน 
๖.๒.๓ ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม 
๖.๒.๔ ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 
๖.๒.๕ ให้ศูนย์การแข่งขันประชาสัมพันธ์คุณลกัษณะคอมพิวเตอร์, รุ่นและภาษาของ โปรแกรมที่

จัดเตรียมให ้บนเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนการจัดการแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห ์
๖.๒.๖ ให้กรรมการบันทกึไฟล์ผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับที่ ๑ - ๓ เฉพาะระดับชาต ิ

เท่านั้น ส่งสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. 
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๔. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 ๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
๒. ประเภทและจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 

๒.๑ แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ ๒ คน 
๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

๓.๑ หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพวิเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ ๑ เครื่อง โดยมรีะบบ 
ปฏิบัติการไม่ต่ำกวา่ Windows ๗, Memory ไมน่้อยกว่า ๑ GB, CPU ไม่น้อยกว่า ๑.๒ GHz, VGA CARD ไม่น้อย 
กว่า ๖๔ Mb และไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ให้มีการใช้ระบบอินทราเน็ตภายใน Web 
Server และ FTP Server 

๓.๒ คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ ์(ดนิสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ คลิป
วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว สำหรับใชใ้นการแข่งขัน ทั้งนี้ กำหนดให้ใช้ไฟลท์รัพยากรที่กรรมการจดัเตรียมไว้ให้ 
เท่านั้น แต่สามารถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ไดต้ามความเหมาะสม 

๓.๓ เป็นการแข่งขัน โดยไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน และอนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรม จาก 
CD หรือ DVD เท่านั้นกอ่นการแข่งขัน ๑ ชั่วโมง หลังจากทีต่ิดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น CD หรอื DVD กับ 
คณะกรรมการเพือ่ตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียนโดยเด็ดขาด 

๓.๔ สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ อนญุาตให้นักเรียนนำไฟล ์Front-End Frame Workที่ใช้ใน
การแข่งขันมาได้ 

๓.๕ นักเรียนสรา้ง Webpage ตามหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนดและ FTP ขึ้น Server ตาม Host ที่
จัดเตรียมไว้ ซึ่งจะแจ้งใหท้ราบในวันแข่งขัน และสามารถแสดงผลผา่น Web Browser ดังนี้ Internet Explorer 
V.๑๐ ขึ้นไป, Google Chrome V.๔๙.๐๐ ขึ้นไป หรือ Mozilla Firefox V.๔๒ ขึ้นไป ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 

๓.๖ ห้ามนำเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทกุประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 

๓.๗ ใช้เวลาแข่งขัน ๓ ชั่วโมง 
๓.๘ กรรมการจะตรวจผลงานจาก Server ทีก่ำหนดไว้เท่านั้น 
๓.๙ วธิีการตรวจผลงาน 

๓.๙.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ตรวจจากคอมพวิเตอร ์Server 
๓.๑๐ ในการแข่งขันระดบัชาติให้สรุปแนวคิดในการออกแบบและการใช้งาน ไม่เกิน ๑ หน้า 

กระดาษ A4 
๓.๑๑ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
๔.๑  ความสมบูรณ์เชิงโครงสรา้งของ Web page  ๒๕ คะแนน 
๔.๒ ความคิดสร้างสรรค์     ๒๐ คะแนน 
๔.๓ ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา   ๒๐คะแนน 
๔.๔ ความสวยงาม     ๑๕ คะแนน 
๔.๕  สามารถ FTP ขึ้น Server ได ้   ๑๐ คะแนน 
๔.๖ สามารถเชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  ๑๐ คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการ(ตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก) อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

จะกำหนด แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น Front-End Frame Work เป็น
ชุดโค้ดสำเร็จรูปที่ช่วยใหน้ักพัฒนาสรา้ง Webpage ในส่วนของการ แสดงผล (Front-End) ได้สะดวกขึ้น ซึ่ง
ประกอบด้วย HTML, CSS, Java Script สำเรจ็รูปในการวาง Layout ตวัอักษร ปุ่ม เมนูบาร์ ฯลฯ เช่น Twitter 
Bootstrap, Zurb Foundation เป็นต้น 
๕. เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้  
 คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
ได้คะแนนต่ำกวา่ร้อยละ ๖๐ ได้รับเกียรติบัตร เว้นแตก่รรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

๖. คณะกรรมการการแข่งขัน 
๖.๑ คุณสมบัติของกรรมการ 

๖.๑.๑ กรรมการตัดสินกจิกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความชำนาญ เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน 
๖.๑.๒ กรรมการควบคุมการแข่งขันได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ช่างเทคนิค และ 

กรรมการผูด้ำเนินการแข่งขัน 
๖.๑.๓ จำนวนกรรมการข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
๖.๑.๔ ครูผู้สอนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในกิจกรรมนี้ต้องไม่เป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี้ 

๖.๒ แนวทางการดำเนินงานของกรรมการ 
๖.๒.๑ การกำหนดหัวข้อสำหรับใช้ในการแข่งขัน (Theme) 
๖.๒.๒ จดัเตรียมอุปกรณ์ (หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมลู เรื่องราว รูปภาพ คลิป

วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว (gif, swf ฯลฯ) สำหรบัใช้ในการแข่งขัน 
๖.๒.๓ ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร ์(ระบบอินทราเน็ต) ทุกเครื่องให้สามารถใช้งานได้ 
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๖.๒.๔ ติดตั้ง Web Server, FTP Server และสร้าง UserID, Password ตามจำนวนทีมที่เข้า
แข่งขันและให้กรรมการตรวจผลงานของผู้แข่งขันจาก Server เท่านั้น 

๖.๒.๕ ก่อนการแข่งขัน ให้กรรมการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม 
๖.๒.๖ ให้กรรมการเรียกเก็บแผ่น CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 
๖.๒.๗ สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถ FTP ส่งข้ึน Server ได ้ให้คณะกรรมการนำผลงานขึ้น 

server เพื่อทำการตรวจ และตัดคะแนนในส่วนของการ FTP 
๖.๒.๘ ให้ศูนย์การแข่งขันประชาสัมพันธ์คุณลกัษณะคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการแข่งขัน บนเว็บไซต์

ล่วงหน้า ก่อนการจดัการแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 
๖.๒.๙ ให้กรรมการบันทกึไฟล์ผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับที่ ๑ - ๓ เฉพาะระดับชาต ิ

เท่านั้น ส่งสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. 
 


