เกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
๑. การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ
- ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
๒. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
อปท. ส่งตัวแทนระดับชั้นละ 1 คน
๓. ประเภทการแข่งขัน
๓.๑ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
- แข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐10
๓.๒ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ – ๓ และ
๓.๓ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ - ๖
- แข่งขันการเขียน Homepage
4. หลักการแข่งขัน
4.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขั น 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจาก
เวลาที่กาหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน)
4.2 กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้
4.2.1 สาเนาบั ต รประจาตั ว คนซึ่ ง ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ สาเนาสู ติ บั ต รหรื อ หนังสือรับรอง
การเกิด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ
4.2.2 หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม 4.2.1 และ 4.2.2 ให้กรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
5. วิธีการแข่งขัน
5.๑ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔–๖
*หัวข้อในการประกวดผู้จัดการประกวดจะประกาศให้ทราบก่อนวันประกวด ๑ สัปดาห์*
แข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐
ปฏิบัติการสร้างงานให้ได้ตามหัวข้อเรื่องที่คณะกรรมการกาหนดโดยใช้โปรแกรม Microsoft
PowerPoint ๒๐๑๐ แล้วจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบร้อยลง Flash Drive เพื่ อส่ง ให้คณะกรรมการตรวจ
พร้อมนาเสนอผลงาน
เวลาในการแข่งขัน ปฏิบัติการสร้างงาน ๑๒๐ นาที นาเสนอผลงานไม่เกิน ๓ นาที
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
- ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กลางที่คณะกรรมการเตรียมให้
- ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม Flash Drive สาหรับจัดเก็บข้อมูล
หมายเหตุ
1. ไม่ อนุ ญ าตให้ ผู้ เข้ าแข่งขันใช้ งานรูปภาพกราฟิ กหรื อส่ วนประกอบอื่ น ๆ ที่ ได้ มี การ
ออกแบบและจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าทาการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันฝ่าฝืน กรรมการจะทาการ
ตัดคะแนน
2. ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมเนื้อหาและภาพทีใ่ ช้ประกอบเนือ้ หาให้ผู้เข้าแข่งขัน

๒

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การตัดสิน
๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
๒. ความเชื่อมโยงข้อมูล
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม
๔. การใช้เทคนิคของโปรแกรม
๕. การบันทึกข้อมูล
๖. การนาเสนอผลงาน
รวม

คะแนน
๒๐
๒๐
๒๕
๑๕
๑๐
๑๐
๑๐๐

*** การตัดสินผลการแข่งขันของคณะกรรมการถือเป็นอันสิน้ สุด
๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
**หัวข้อในการประกวดผู้จัดการประกวดจะประกาศให้ทราบก่อนวันประกวด ๑ สัปดาห์**
ปฏิบัติการสร้างโฮมเพจตามที่กาหนดโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS๓,
Adobe Photoshop CS๓, Adobe Flash CS๓ แล้วจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบร้อยลง Flash Drive เพื่อ
ส่งให้คณะกรรมการตรวจ พร้อมนาเสนอผลงาน
เวลาในการแข่งขัน ปฏิบัติการสร้างงาน ๑๒๐ นาที นาเสนอผลงานไม่เกิน ๕ นาที
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
- ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กลางที่คณะกรรมการเตรียมให้
- ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม Flash Drive สาหรับจัดเก็บข้อมูล
หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้งานรูปภาพกราฟิกหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ได้มี
การออกแบบและจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าทาการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันฝ่าฝืน กรรมการจะทา
การตัดคะแนน
2. ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมเนื้อหาและภาพที่ใช้ประกอบเนื้อหาให้ผู้เข้าแข่งขัน
เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การตัดสิน
๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
๒. การเชื่อมโยงข้อมูล
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม
๔. การใช้เทคนิคของโปรแกรม
๕. การบันทึกข้อมูล
๖. การนาเสนอผลงาน
รวม
หมายเหตุ
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คะแนน
๒๐
๑๕
๒๕
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐๐

๓

6. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
- เข้าร่วมแข่งขัน

ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้คะแนนต่ากว่า 50 คะแนน

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขัน

