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คอมพวิเตอร์: 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภททีม  

2.2 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัทีมละ 2 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าแขง่ขนั 

3.2 หนว่ยจดัแขง่ขนั จดัเตรียมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการแขง่ขนัให้ทีมละ 1 เคร่ือง โดยมีระบบ 

ปฏิบติัการไม่ต ่ากวา่ Windows 7, Memory ไม่น้อยกวา่ 2 GB, CPU ไม่น้อยกวา่ 1.2 GHz  และไม่มีการ

เช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

3.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้จดัเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หฟัูง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)  ไฟล์ข้อมลู 

รูปภาพ  และเสยีงประกอบส าหรับใช้ในการแขง่ขนั ทัง้นี ้ก าหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่กรรมการจดัเตรียมไว้ให้

เทา่นัน้ แตส่ามารถปรับแตง่ ดดัแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม 
3.5 เป็นการแขง่ขนั โดยไม่จ ากดัโปรแกรมท่ีใช้ในการแขง่ขนั และอนญุาตให้นกัเรียนติดตัง้โปรแกรมจาก 

CD หรือ DVD เทา่นัน้ก่อนการแขง่ขนั 1 ชัว่โมง หลงัจากท่ีติดตัง้โปรแกรมแล้วให้สง่แผ่น CD หรือ DVD กบั

คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผน่โปรแกรมให้นกัเรียนโดยเด็ดขาด 

3.6 นกัเรียนสร้างผลงานการน าเสนอ (Presentation) ตามหวัข้อท่ีคณะกรรมการก าหนด ซึง่จะแจ้งให้ทราบ

ในวนัแขง่ขนั 

3.7 ห้ามน าเอกสาร อุปกรณ์บนัทกึข้อมลู อุปกรณ์สือ่สารทกุประเภท และวสัดอุุปกรณ์อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ี

คณะกรรมการจดัเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขนั หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแขง่ขนั 

3.8 ใช้เวลาในการแขง่ขนั  3  ชัว่โมง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

4.1 ความถกูต้องสมบูรณ์ของเนือ้หา 20  คะแนน 

4.2 การใช้ Effect ท่ีเหมาะสม   20  คะแนน 

4.3 ความสวยงามของแตล่ะหน้า  20  คะแนน 

4.4 ความคิดสร้างสรรค์  20 คะแนน 

4.5 การมีภาพประกอบท่ีเหมาะสม 20 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80 – 100 ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70 – 79  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60 – 69  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
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6. คณะกรรมการในการตัดสิน

6.1 คณุสมบติัของกรรมการ 
- กรรมการตดัสนิกิจกรรมเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ หรือมีความช านาญ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน จ านวน 3-5 คน 
- กรรมการควบคมุการแขง่ขนั ให้พิจารณาตามความเหมาะสม ได้แก่ผู้ควบคมุดแูลระบบ
คอมพิวเตอร์ ชา่งเทคนิค และกรรมการผู้ด าเนินการแขง่ขนั 

6.2 ข้อควรค านงึ 

- ครูผู้สอนท่ีสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัในกิจกรรมนีต้้องไม่เป็นกรรมการตดัสนิในกิจกรรมนี  ้

6.3 แนวทางการด าเนินงานของกรรมการ 

- ก าหนดหวัข้อส าหรับใช้ในการแขง่ขนั (Theme) 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หฟัูง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)  ไฟล์ข้อมลู  รูปภาพ  เสยีง
ประกอบ และภาพเคลือ่นไหว (gif, swf ฯลฯ) ส าหรับใช้ในการแขง่ขนั 

- ก่อนการแขง่ขนั ให้กรรมการอ านวยความสะดวกในการติดตัง้โปรแกรม 

- ให้กรรมการเรียกเก็บแผน่ CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้  

- ให้ศนูย์การแขง่ขนัประชาสมัพนัธ์คณุลกัษณะคอมพิวเตอร์ รุ่นและภาษาของโปรแกรมท่ีจดัเตรียม
ให้ บนเว็บไซต์ลว่งหน้า ก่อนการจดัการแขง่ขนัไม่น้อยกวา่ 1 สปัดาห์ 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ไม่มีการเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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คอมพวิเตอร์: 1การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์กราฟฟิก 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภททีม  

2.2 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัทีมละ 2 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าแขง่ขนั 

3.2 ใช้โปรแกรม Paint ท่ีมาพร้อมระบบ ปฏบิติัการ Windows ในการแขง่ขนัเทา่นัน้ 

3.3 หนว่ยจดัแขง่ขนั จดัเตรียมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการแขง่ขนัให้ทีมละ 1 เคร่ือง โดยมีระบบ 

ปฏิบติัการไม่ต ่ากวา่ Windows 7, Memory ไม่น้อยกวา่ 1 GB, CPU ไม่น้อยกวา่ 1.2 GHz, VGA CARD ไม่น้อย

กวา่ 64 Mb และไม่มีการเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

3.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้จดัเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) 

3.5 นกัเรียนวาดภาพตามหวัข้อท่ีคณะกรรมการก าหนดซึง่จะแจ้งให้ทราบในวนัแขง่ขนั 

- นกัเรียนวาดภาพในลกัษณะการออกแบบตวัการ์ตนูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 

(Cartoon Character Design) จ านวน 4  ลกัษณะ ใน 1 หน้าจอ 

3.6 ห้ามน าเอกสาร อุปกรณ์บนัทกึข้อมลู อุปกรณ์สือ่สารทกุประเภท และวสัดอุุปกรณ์อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

ท่ีคณะกรรมการจดัเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแขง่ขนั หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแขง่ขนั 

3.7 ใช้เวลาในการแขง่ขนั 2 ชัว่โมง 

3.8 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

การออกแบบตัวการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Cartoon Character Design) หมายถึง 

การออกแบบตวัการ์ตนูด้วยโปรแกรม Paint จ านวน 1 ตวั โดยออกแบบลกัษณะโดดเดน่ของบุคลกิตวัการ์ตนูนัน้ 4 

ลกัษณะ เช่น การแสดงกริยาทา่ทาง (เดิน นัง่ นอน เปิดประต ูฯลฯ) การแสดงอารมณ์ (โกรธ ดีใจ เสยีใจ ฯลฯ)  

กิจกรรมหรือการกระท า  (เลน่กีฬา  ท าอาหาร ฯลฯ) เป็นต้น โดยอาจมีองค์ประกอบเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของ

ตวัการ์ตนู ให้อยูภ่ายใน 1 หน้าจอ 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

4.1 ความถกูต้องสมบูรณ์ของผลงาน  30  คะแนน 

4.2 การออกแบบลกัษณะของผลงาน 25  คะแนน 

4.3 ความคิดสร้างสรรค์   25  คะแนน 

4.4 ความสวยงาม 20 คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80 – 100 ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70 – 79  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60 – 69  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน

6.1 คณุสมบติัของกรรมการ 
- กรรมการตดัสนิกิจกรรมเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ หรือมีความช านาญ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
คอมพิวเตอร์ ด้านศิลปะ ด้านการ์ตนู ฯลฯ  จ านวน 3-5 คน 
- กรรมการควบคมุการแขง่ขนั ให้พิจารณาตามความเหมาะสม ได้แก่ผู้ควบคมุดแูลระบบ
คอมพิวเตอร์ ชา่งเทคนิค และกรรมการผู้ด าเนินการแขง่ขนั 

6.2 ข้อควรค านงึ 

- ครูผู้สอนท่ีสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัในกิจกรรมนีต้้องไม่เป็นกรรมการตดัสนิในกิจกรรมนี  ้

6.3 แนวทางการด าเนินงานของกรรมการ 

- ก าหนดหวัข้อส าหรับใช้ในการแขง่ขนัให้มีความชดัเจนวา่เป็นการ์ตนู จ านวน 1 ตวั  โดยหวัข้อการ
แขง่ขนัต้องก าหนดลกัษณะ ะบุคลกิของตวัการ์ตนู 4 ลกัษณะ ะ เช่น การแสดงกริยา ทา่ทาง (เดิน 

นัง่ นอน เปิดประต ูฯลฯ) การแสดงอารมณ์ (โกรธ ดีใจ เสยีใจ ฯลฯ) กิจกรรมหรือการกระท า (เลน่

กีฬา  ท าอาหาร ฯลฯ) เป็นต้น 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ส าหรับใช้ในการแขง่ขนั 

- ให้ศนูย์การแขง่ขนัประชาสมัพนัธ์คณุลกัษณะคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการแขง่ขนับนเว็บไซต์ลว่งหน้า 
ก่อนการจดัการแขง่ขนัไม่น้อยกวา่ 1 สปัดาห์ 

- กรรมการตรวจผลงานจากไฟล์ท่ีบนัทกึเป็นรูปภาพแล้ว โดยภาพท่ีสร้างส าเร็จเป็นตวัการ์ตนูท่ีมี 4 
ลกัษณะ ใน 1 หน้าจอกรรมการควบคมุการแขง่ขนัจ านวนตามความเหมาะสม 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ไม่มีการเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 

Apple



