ใบสมัครแข่ งขันทักษะด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
“งานเปิ ดบ้ าน Open House นิทรรศการวิชาการ ปี การศึกษา ๒๕๖๒”
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงเรียนสั นติวทิ ยาสรรพ์ จังหวัดเลย
ใบสมัคร
โรงเรี ยน……………………………………………………………………….………………....................................
่ …………..……………..ตำบล………………………...……..อำเภอ…………………….…………………...
ที่อยู…
จังหวัด………………………………………………………………..รหัสไปรษณี ย…
์ ……………....………………
โทรศัพท์………………………..โทรสำร……………………………E-mail………………………….……………..
 กิจกรรม:การสร้ างการ์ ตูนด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก (สถำนที่ อำคำร 3 ห้องปฏิบตั ิกำรคอมพิวเตอร์ 343)
รายชื่ อนักเรียนผู้เข้ าแข่ งขัน
๑………………………………………………………………...........
ชั้น……………………….
๒………………………………………………………………..........
ชั้น……………………….
ครู ผ้ ฝู ึ กสอน
๑………………………………………………………………...........
เบอร์โทร………………….
 กิจกรรม:การแข่ งขันการสร้ างการ์ ตูนเรื่ องสั้ น (Comic Strip) (สถำนที่ อำคำร 3 ห้องปฏิบตั ิกำรคอมพิวเตอร์ 342)
รายชื่ อนักเรียนผู้เข้ าแข่ งขัน
๑………………………………………………………………...........
ชั้น……………………….
๒………………………………………………………………..........
ชั้น……………………….
ครู ผ้ ฝู ึ กสอน
๑………………………………………………………………...........
เบอร์โทร………………….
 กิจกรรม:การแข่ งขันการใช้ โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) (สถำนที่ อำคำร 3 ห้องปฏิบตั ิกำรคอมพิวเตอร์ 341)
รายชื่ อนักเรียนผู้เข้ าแข่ งขัน
๑………………………………………………………………...........
ชั้น……………………….
๒………………………………………………………………..........
ชั้น……………………….
ครู ผ้ ฝู ึ กสอน
๑………………………………………………………………...........
เบอร์โทร………………….
ส่ งใบสมัครได้ที่ ฝ่ ำยบริ หำรงำนวิชำกำร โรงเรี ยนสันติวทิ ยำสรรพ์ โทร ๐๔๒ ๘๑๘๐๗๔
หรื อ เพจโรงเรี ยนสันติวทิ ยำสรรพ์ คือ https://facebook.com/santischoolLoei/
ฝ่ ำยประสำนงำน ๐๖๑ ๐๒๙๕๙๘๘
โปรดส่ งใบสมัครภายในวันที่ ๑๐ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๓

รายละเอียดเกณฑ์ การประกวดและแข่ งขันทักษะด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
“งานเปิ ดบ้ าน Open House นิทรรศการวิชาการ ปี การศึกษา ๒๕๖๓”
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ )
๑. การสร้ างการ์ ตูนด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
๑.๑ คุณสมบัติผเู ้ ข้ำแข่งขัน
๑.๑.๑ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๑-๓
๑.๒ ประเภทและจำนวนนักเรี ยนที่เข้ำแข่งขัน
๑.๒.๑ แข่งขันประเภททีมๆ ละ ๒ คน
๑.๓ วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
๑.๓.๑ ใช้โปรแกรม Paint ที่มำพร้อมระบบ ปฏิบตั ิกำร Windows ในกำรแข่งขันเท่ำนั้น
๑.๓.๒ หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรี ยมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกำรแข่งขันให้ทีมละ ๑ เครื่ อง
โดยมีระบบ ปฏิบตั ิกำรไม่ต่ำกว่ำ Windows ๗, Memory ไม่นอ้ ยกว่ำ ๑ GB, CPU ไม่นอ้ ยกว่ำ ๑.๒ GHz,
VGA CARD ไม่นอ้ ย กว่ำ ๖๔ Mb และไม่มีกำรเชื่อมต่อระบบเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ต
๑.๓.๓ คณะกรรมกำรจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมอุปกรณ์ (ดินสอ ยำงลบ กระดำษ ฯลฯ)
๑.๓.๔ นักเรี ยนวำดภำพตำมหัวข้อที่คณะกรรมกำรกำหนดซึ่งจะแจ้งให้ทรำบในวัน
แข่งขัน - นักเรี ยนวำดภำพในลักษณะกำรออกแบบตัวกำร์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กรำฟิ ก
(Cartoon Character Design) จำนวน ๔ ลักษณะ ใน ๑ หน้ำจอ
๑.๓.๕ ห้ำมนำเอกสำร อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสำรทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่น
ๆ นอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรจัดเตรี ยมไว้ให้เข้ำไปในห้องแข่งขัน หำกฝ่ ำฝื นจะปรับให้ออกจำกกำรแข่งขัน
๑.๓.๖ ใช้เวลำในกำรแข่งขัน ๒ ชัว่ โมง
๑.๓.๗ ผลกำรตัดสิ นของคณะกรรมกำรถือเป็ นที่สิ้นสุ ด กำรออกแบบตัวกำร์ตูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กรำฟิ ก(Cartoon Character Design) หมำยถึง กำรออกแบบตัวกำร์ ตูนด้วยโปรแกรม Paint จำนวน ๑ ตัว
โดยออกแบบลักษณะโดดเด่นของบุคลิ กตัวกำร์ ตูนนั้น ๔ ลักษณะ เช่ น กำรแสดงกริ ยำท่ำทำง ( เดิ น นัง่ นอน เปิ ด
ประตู ฯลฯ) กำรแสดงอำรมณ์ (โกรธ ดีใจ เสี ยใจ ฯลฯ) กิจกรรมหรื อกำรกระทำ (เล่นกีฬำ ทำอำหำร ฯลฯ) เป็ นต้น
โดยอำจมีองค์ประกอบเพิ่มเติมเพื่อควำมสมบูรณ์ของ ตัวกำร์ ตูน ให้อยูภ่ ำยใน ๑ หน้ำจอ
๑.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑.๔.๑ ควำมถูกต้องสมบูรณ์ของผลงำน ๓๐ คะแนน
๑.๔.๒ กำรออกแบบลักษณะของผลงำน ๒๕ คะแนน
๑.๔.๓ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ๒๕ คะแนน
๑.๔.๔ ควำมสวยงำม ๒๐ คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑ์กำรให้คะแนนย่อยแต่ละรำยกำรอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรจะกำหนด แต่คะแนนรวม
ให้เป็ นไปตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมรำยกำรข้ำงต้น
๑.๕ เกณฑ์กำรตัดสิ น คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ได้รับรำงวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ได้รับรำงวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ได้รับรำงวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ได้คะแนนต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ได้รับเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็ นอย่ำงอื่น

๒. การแข่ งขันการสร้ างการ์ ตูนเรื่ องสั้ น (Comic Strip)
๒.๑ คุณสมบัติผเู ้ ข้ำแข่งขัน
๒.๑.๑ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔-๖
๒.๑.๒ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๑-๓
๒.๒ ประเภทและจำนวนนักเรี ยนที่เข้ำแข่งขัน
๒.๒.๑ แข่งขันประเภททีมๆ ละ ๒ คน
๒.๓ วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
๒.๓.๑ หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรี ยมคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกำรแข่งขันให้ทีมละ ๑ เครื่ อง โดยมี
ระบบ ปฏิบตั ิกำรไม่ต่ำกว่ำ Windows ๗, Memory ไม่นอ้ ยกว่ำ ๑ GB, CPU ไม่นอ้ ยกว่ำ ๑.๒ GHz, VGA
CARD ไม่นอ้ ย กว่ำ ๖๔ Mb และไม่มีกำรเชื่อมต่อระบบเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ต
๒.๓.๒ คณะกรรมกำรจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมอุปกรณ์ (ดินสอ ยำงลบ กระดำษ ฯลฯ)
๒.๓.๓ นักเรี ยนวำดภำพตำมหัวข้อที่คณะกรรมกำรกำหนดซึ่ งจะแจ้งให้ทรำบในวันแข่งขัน
๒.๓.๓.๑ ระดับชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔-๖ นักเรี ยนวำดภำพตำมหัวข้อที่กำหนดให้ใน
ลักษณะ กำร์ ตูนเรื่ องสั้น (Comic Strip) โดยเล่ำเรื่ องรำวให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่ำงสมบูรณ์ มีกำรลำดับเรื่ องรำวเป็ น
กรอบ ย่อย ๆ อำจมีขนำดของกรอบแตกต่ำงกัน ไม่จำกัดจำนวนกรอบ ใน ๑ หน้ำจอ ขนำด A๔ แนวตั้งหรื อแนวนอน
ก็ได้ ทั้งนี้ให้นกั เรี ยนสร้ำงชิ้นงำนจำกกำรสร้ำงลำยเส้นขึ้นเองเท่ำนั้น
๒.๓.๓.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๑-๓ นักเรี ยนวำดภำพตำมหัวข้อที่กำหนดให้ใน
ลักษณะ กำร์ ตูนเรื่ องสั้น (Comic Strip) โดยเล่ำเรื่ องรำวให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่ำงสมบูรณ์ มีกำรลำดับเรื่ องรำวเป็ น
กรอบ ย่อย ๆ อำจมีขนำดของกรอบแตกต่ำงกัน ไม่จำกัดจำนวนกรอบ จำนวนไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำกระดำษ ขนำด A4
แนวตั้ง หรื อแนวนอนก็ได้ ทั้งนี้ให้นกั เรี ยนสร้ำงชิ้นงำนจำกกำรสร้ำงลำยเส้นขึ้นเองเท่ำนั้น
๒.๓.๔ ไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้ในกำรแข่งขัน อนุ ญำตให้นกั เรี ยนติดตั้งโปรแกรมจำก แฟลชไดร์ฟ
เท่ำนั้น ก่อนกำรแข่งขัน ๑ ชัว่ โมง หลังจำกที่ติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแฟลชไดร์ฟ กับคณะกรรมกำร เพื่อตรวจสอบและ
เก็บรักษำไว้ โดยจะคืนให้หลังจำกสิ้ นสุ ดกำรแข่งขัน
๒.๓.๕ ห้ำมนำเอกสำร อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสำรทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่น
ๆ นอกเหนื อจำกที่คณะกรรมกำรจัดเตรี ยมไว้ให้เข้ำไปในห้องแข่งขัน หำกฝ่ ำฝื นจะปรับให้ออกจำกกำร
แข่งขัน
๒.๓.๖ ไม่ให้ใช้เมำส์ปำกกำในกำรแข่งขัน
๒.๓.๗ ใช้เวลำในกำรแข่งขัน ๓ ชัว่ โมง
๒.๓.๘ ผลกำรตัดสิ นของคณะกรรมกำรถือเป็ นที่สิ้นสุ ด กำร์ ตูนเรื่ องสั้น (Comic Strip) เป็ นกำร
วำดภำพเล่ำเรื่ องรำวให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่ำงสมบูรณ์แบบ ๒ มิติ เช่น กำร์ ตูนขำขันหลำยกรอบ เป็ นต้น ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กรำฟิ ก มีกำรลำดับเรื่ องรำวเป็ นกรอบย่อย ๆ อำจมีขนำดของกรอบแตกต่ำงกัน ไม่จำกัด
จำนวนกรอบ สำมำรถสื่ อสำรให้ผอู ้ ่ำนเข้ำใจได้ จะมีขอ้ ควำมหรื อไม่ก็ได้ ลักษณะของพื้นหลังจะเป็ นภำพวำด หรื อสี
เพียงอย่ำงเดียวก็ได้ และยังคงรักษำบุคลิกของตัวละครต่ำง ๆ ในเรื่ องไว้ใน ทุกกรอบตำมลำดับเรื่ องจนจบ

๒.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๒.๔.๑ ควำมถูกต้องสมบูรณ์ของผลงำน ๓๐ คะแนน
๒.๔.๒ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ๒๕ คะแนน
๒.๔.๓ กำรออกแบบลักษณะของผลงำน ๒๕ คะแนน
๒.๔.๔ ควำมสวยงำม ๒๐ คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑ์กำรให้คะแนนย่อยแต่ละรำยกำรอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรจะกำหนด แต่คะแนนรวม
ให้เป็ นไปตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมรำยกำรข้ำงต้น
๒.๕ เกณฑ์กำรตัดสิ น คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ได้รับรำงวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ได้รับรำงวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ได้รับรำงวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ได้คะแนนต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ได้รับเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็ นอย่ำงอื่น

๓. การแข่ งขันการใช้ โปรแกรมนาเสนอ (Presentation)
๓.๑ คุณสมบัติผเู ้ ข้ำแข่งขัน
๓.๑.๑ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ - ๖
๓.๒ ประเภทและจำนวนนักเรี ยนที่เข้ำแข่งขัน
๓.๒.๑ แข่งขันประเภททีมๆ ละ ๒ คน
๓.๓ วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
๓.๓.๑ หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรี ยมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกำรแข่งขันให้ทีมละ ๑ เครื่ อง โดยมี
ระบบ ปฏิบตั ิกำรไม่ต่ำกว่ำ Windows ๗, Memory ไม่นอ้ ยกว่ำ ๑ GB, CPU ไม่นอ้ ยกว่ำ ๑.๒ GHz, VGA CARD ไม่
น้อย กว่ำ ๖๔ Mb และไม่มีกำรเชื่อมต่อระบบเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ต โดยให้ศูนย์กำรแข่งขันระดับชำติจดั เตรี ยม Flash
Drive สำหรับถ่ำยโอนข้อมูลของผูเ้ ข้ำแข่งขันแต่ละทีม
๓.๓.๒ คณะกรรมกำรจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมอุปกรณ์(ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยำงลบ กระดำษ
ฯลฯ) ไฟล์ขอ้ มูล รู ปภำพ และเสี ยงประกอบสำหรับใช้ในกำรแข่งขันทั้งนี้ กำหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยำกรที่กรรมกำร
จัดเตรี ยมไว้ ให้เท่ำนั้น แต่สำมำรถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้ตำมควำมเหมำะสม
๓.๓.๓ ไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้ในกำรแข่งขัน อนุ ญำตให้นกั เรี ยนติดตั้งโปรแกรมจำก แฟลชไดร์ฟ
เท่ำนั้น ก่อนกำรแข่งขัน ๑ ชัว่ โมง หลังจำกที่ติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแฟลชไดร์ฟ กับคณะกรรมกำร เพื่อตรวจสอบและ
เก็บรักษำไว้ โดยจะคืนให้หลังจำกสิ้ นสุ ดกำรแข่งขัน
๓.๓.๔ นักเรี ยนสร้ำงผลงำนกำรนำเสนอ (Presentation) ตำมหัวข้อที่คณะกรรมกำรกำหนด ซึ่ง
จะแจ้งให้ทรำบในวันแข่งขัน
๓.๓.๕ ห้ำมนำเอกสำร อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสำรทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
นอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรจัดเตรี ยมไว้ให้เข้ำไปในห้องแข่งขัน หำกฝ่ ำฝื นจะปรับให้ออกจำกกำรแข่งขัน
๓.๓.๖ ใช้เวลำแข่งขัน ๓ ชัว่ โมง
๓.๓.๗ ผลกำรตัดสิ นของคณะกรรมกำรถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
๓.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๓.๔.๑ ควำมถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้ อหำ ๒๐ คะแนน
๓.๔.๒ กำรใช้ Effect ที่เหมำะสม ๒๐ คะแนน
๓.๔.๓ ควำมสวยงำมของแต่ละหน้ำ ๒๐ คะแนน
๓.๔.๔ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ๒๐ คะแนน
๓.๔.๕ กำรมีภำพประกอบที่เหมำะสม ๒๐ คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑ์กำรให้คะแนนย่อยแต่ละรำยกำรอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรจะกำหนด แต่คะแนนรวม
ให้เป็ นไปตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมรำยกำรข้ำงต้น
๓.๕ เกณฑ์กำรตัดสิ น คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ได้รับรำงวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ได้รับรำงวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ได้รับรำงวัลระดับเหรี ยญทองแดง ได้คะแนนต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ได้รับ
เกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็ นอย่ำงอื่น

