คอมพิวเตอร์ : 2 การแข่ งขันการใช้ โปรแกรมนาเสนอ (Presentation)
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้ าแข่งขันทีมละ 2 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าแข่งขัน
3.2 หน่วยจัดแข่งขัน จัดเตรี ยมคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ ในการแข่งขันให้ ทีมละ 1 เครื่ อง โดยมีระบบ
ปฏิบตั ิการไม่ต่ากว่า Windows 7, Memory ไม่น้อยกว่า 2 GB, CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz และไม่มีการ
เชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
3.4 คณะกรรมการจะเป็ นผู้จดั เตรี ยมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล
รูปภาพ และเสียงประกอบสาหรับใช้ ในการแข่งขัน ทังนี
้ ้ กาหนดให้ ใช้ ไฟล์ทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรี ยมไว้ ให้
เท่านัน้ แต่สามารถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ ไข ได้ ตามความเหมาะสม
3.5 เป็ นการแข่งขัน โดยไม่จากัดโปรแกรมที่ใช้ ในการแข่งขัน และอนุญาตให้ นกั เรี ยนติดตังโปรแกรมจาก
้
CD หรื อ DVD เท่านันก่
้ อนการแข่งขัน 1 ชัว่ โมง หลังจากที่ติดตังโปรแกรมแล้
้
วให้ สง่ แผ่น CD หรื อ DVD กับ
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้ นกั เรี ยนโดยเด็ดขาด
3.6 นักเรี ยนสร้ างผลงานการนาเสนอ (Presentation) ตามหัวข้ อที่คณะกรรมการกาหนด ซึง่ จะแจ้ งให้ ทราบ
ในวันแข่งขัน
3.7 ห้ ามนาเอกสาร อุปกรณ์บนั ทึกข้ อมูล อุปกรณ์สอื่ สารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่
คณะกรรมการจัดเตรี ยมไว้ ให้ เข้ าไปในห้ องแข่งขัน หากฝ่ าฝื นจะปรับให้ ออกจากการแข่งขัน
3.8 ใช้ เวลาในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความถูกต้ องสมบูรณ์ของเนื ้อหา
4.2 การใช้ Effect ที่เหมาะสม
4.3 ความสวยงามของแต่ละหน้ า
4.4 ความคิดสร้ างสรรค์
4.5 การมีภาพประกอบที่เหมาะสม
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน
80 – 100
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
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6. คณะกรรมการในการตัดสิน
6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
- กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อมีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน จานวน 3-5 คน
- กรรมการควบคุมการแข่งขัน ให้ พิจารณาตามความเหมาะสม ได้ แก่ผ้ คู วบคุมดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิค และกรรมการผู้ดาเนินการแข่งขัน
6.2 ข้ อควรคานึง
- ครูผ้ สู อนที่สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันในกิจกรรมนี ้ต้ องไม่เป็ นกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี ้
6.3 แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
- กาหนดหัวข้ อสาหรับใช้ ในการแข่งขัน (Theme)
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ เสียง
ประกอบ และภาพเคลือ่ นไหว (gif, swf ฯลฯ) สาหรับใช้ ในการแข่งขัน
- ก่อนการแข่งขัน ให้ กรรมการอานวยความสะดวกในการติดตังโปรแกรม
้
- ให้ กรรมการเรี ยกเก็บแผ่น CD หรื อ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้
- ให้ ศนู ย์การแข่งขันประชาสัมพันธ์ คณ
ุ ลักษณะคอมพิวเตอร์ รุ่นและภาษาของโปรแกรมที่จดั เตรี ยม
ให้ บนเว็บไซต์ลว่ งหน้ า ก่อนการจัดการแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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คอมพิวเตอร์ : 1การแข่ งขันสร้ างการ์ ตนู ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้ าแข่งขันทีมละ 2 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าแข่งขัน
3.2 ใช้ โปรแกรม Paint ที่มาพร้ อมระบบ ปฏิบตั ิการ Windows ในการแข่งขันเท่านัน้
3.3 หน่วยจัดแข่งขัน จัดเตรี ยมคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ ในการแข่งขันให้ ทีมละ 1 เครื่ อง โดยมีระบบ
ปฏิบตั ิการไม่ต่ากว่า Windows 7, Memory ไม่น้อยกว่า 1 GB, CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz, VGA CARD ไม่น้อย
กว่า 64 Mb และไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
3.4 คณะกรรมการจะเป็ นผู้จดั เตรี ยมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)
3.5 นักเรี ยนวาดภาพตามหัวข้ อที่คณะกรรมการกาหนดซึง่ จะแจ้ งให้ ทราบในวันแข่งขัน
- นักเรี ยนวาดภาพในลักษณะการออกแบบตัวการ์ ตนู ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
(Cartoon Character Design) จานวน 4 ลักษณะ ใน 1 หน้ าจอ
3.6 ห้ ามนาเอกสาร อุปกรณ์บนั ทึกข้ อมูล อุปกรณ์สอื่ สารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจาก
ที่คณะกรรมการจัดเตรี ยมไว้ ให้ เข้ าไปในห้ องแข่งขัน หากฝ่ าฝื นจะปรับให้ ออกจากการแข่งขัน
3.7 ใช้ เวลาในการแข่งขัน 2 ชัว่ โมง
3.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
การออกแบบตัวการ์ ตูนด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก (Cartoon Character Design) หมายถึง
การออกแบบตัวการ์ ตนู ด้ วยโปรแกรม Paint จานวน 1 ตัว โดยออกแบบลักษณะโดดเด่นของบุคลิกตัวการ์ ตนู นัน้ 4
ลักษณะ เช่น การแสดงกริ ยาท่าทาง (เดิน นัง่ นอน เปิ ดประตู ฯลฯ) การแสดงอารมณ์ (โกรธ ดีใจ เสียใจ ฯลฯ)
กิจกรรมหรื อการกระทา (เล่นกีฬา ทาอาหาร ฯลฯ) เป็ นต้ น โดยอาจมีองค์ประกอบเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของ
ตัวการ์ ตนู ให้ อยูภ่ ายใน 1 หน้ าจอ
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความถูกต้ องสมบูรณ์ของผลงาน
4.2 การออกแบบลักษณะของผลงาน
4.3 ความคิดสร้ างสรรค์
4.4 ความสวยงาม
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน
80 – 100
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
- กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อมีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เช่น ด้ าน
คอมพิวเตอร์ ด้ านศิลปะ ด้ านการ์ ตนู ฯลฯ จานวน 3-5 คน
- กรรมการควบคุมการแข่งขัน ให้ พิจารณาตามความเหมาะสม ได้ แก่ผ้ คู วบคุมดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิค และกรรมการผู้ดาเนินการแข่งขัน
6.2 ข้ อควรคานึง
- ครูผ้ สู อนที่สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันในกิจกรรมนี ้ต้ องไม่เป็ นกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี ้
6.3 แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
- กาหนดหัวข้ อสาหรับใช้ ในการแข่งขันให้ มีความชัดเจนว่าเป็ นการ์ ตนู จานวน 1 ตัว โดยหัวข้ อการ
แข่งขันต้ องกาหนดลักษณะ ะบุคลิกของตัวการ์ ตนู 4 ลักษณะ ะ เช่น การแสดงกริ ยา ท่าทาง (เดิน
นัง่ นอน เปิ ดประตู ฯลฯ) การแสดงอารมณ์ (โกรธ ดีใจ เสียใจ ฯลฯ) กิจกรรมหรื อการกระทา (เล่น
กีฬา ทาอาหาร ฯลฯ) เป็ นต้ น
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) สาหรับใช้ ในการแข่งขัน
- ให้ ศนู ย์การแข่งขันประชาสัมพันธ์ คณ
ุ ลักษณะคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในการแข่งขันบนเว็บไซต์ลว่ งหน้ า
ก่อนการจัดการแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
- กรรมการตรวจผลงานจากไฟล์ที่บนั ทึกเป็ นรูปภาพแล้ ว โดยภาพที่สร้ างสาเร็ จเป็ นตัวการ์ ตนู ที่มี 4
ลักษณะ ใน 1 หน้ าจอกรรมการควบคุมการแข่งขันจานวนตามความเหมาะสม
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชน ครัง้ ที่ ปี 2 3

หน้ า 28

