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การแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายละเอียดการแข่งขันแต่ละประเภท 
๑. การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 แข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ  ส่งได้ ๑ ทีม 
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ส่งได้ ๑ ทีม 
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 แข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญขนาด ๕ ชั้น ส่งได้ ๑ ทีม 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
แข่งขันเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 6 คน และส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอน 

ทีมละไม่เกิน 3 คน 
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1 พานพุ่มสักการะ(ป.4-6) 
1) ประดิษฐ์พุ่มสักการะทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพานไม่น้อย

กว่า 16 เซนติเมตร จ านวน 1 พาน ภายในเวลา 3 ชั่วโมง 
2) จัดเตรียมวัสดุโครงสร้างจะใช้โฟมหรือวัสดุอื่นก็ได้ ขนาดกว้างกว่าขอบพานได้

ตามความเหมาะสมของรูปทรง ต้องเขียนลวดลายในเวลาแข่งขัน 
3) ให้ตกแต่งด้วยดอกไม้สด ใบไม้สดหลากหลายชนิด ห้ามใช้วัสดุสังเคราะห์ที่ไม่ใช่

ของสด 
4) มีส่วนตกแต่งของงานร้อยมาลัยไม่น้อยกว่า 3 ชนิด และงานอ่ืน ๆ ตามความ

เหมาะสม 
5) มีส่วนตกแต่งของงานใบตอง เย็บแบบ ไม่อนุญาตให้ใช้กาวติดแบบ 
6) อนุญาตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิดมาก่อนได้ เช่น ตัดก้าน แต่งกลีบ ฉีก ดึง 

เสียบเข็มหมุดและจัดเรียงอุปกรณ์และวัสดุส่วนประกอบให้คณะกรรมการตรวจก่อนการแข่งขัน 15 นาที 
๗) การจัดส่งผลงานส าเร็จเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน 

๗.1 จัดวางผลงานส าเร็จบนโต๊ะแข่งขัน พร้อมกับป้ายชื่อโรงเรียน  
๗.2 ห้ามน าสิ่งประดิษฐ์อื่นใดที่ไม่ได้ประดิษฐ์ในเวลามาตกแต่งหรือ

ประกอบผลงานเพิ่มเติมถ้าไม่ปฏิบัติตามจะตัดคะแนน 10 คะแนนจากคะแนนที่ได้ 
๗.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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๘) เกณฑ์การให้คะแนนพานพุ่มสักการะ 100 คะแนน 
๘.1 การเตรียมอุปกรณ์ตรงตามหลักเกณฑ์ก าหนด  (10คะแนน) 

-อุปกรณ์     5 คะแนน 
-ดอกไม้สด     5 คะแนน 

๘.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    (๒0 คะแนน) 
- รูปทรง ขนาดเหมาะสมกับงาน   10 คะแนน 
- การประดับตกแต่ง    10 คะแนน 

     ๘.3 ความส าเร็จของผลงาน ความประณีตและสวยงาม (๕0คะแนน) 
-ดอกไม้ประดับพุ่ม    10 คะแนน 
-งานมาลัย     1๕ คะแนน 
-งานใบตองหรือใบไม้    10 คะแนน 
-งานเย็บแบบ     1๕ คะแนน 

๘.4 ความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน   10 คะแนน 
๘.5 งานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด    10 คะแนน 

 
3.2 กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ม.1 - 3) 

1) ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมกรวยครอบกระทง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของพานไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร ธูปเทียนแพขนาดเบอร์ 1 จัดท าจ านวน 1 ชุด ภายใน
เวลา 3 ชัว่โมง 

2) จัดเตรียมวัสดุโครงสร้างโดยจะใช้โฟมหรือวัสดุอ่ืนใดก็ได้ 
3) ให้ตกแต่งด้วยดอกไม้สด ใบไม้สดหลากหลายชนิด ห้ามใช้วัสดุสังเคราะห์ที่ไม่ใช่

ของสด 
4) มีส่วนตกแต่งของงานร้อยมาลัย งานร้อยตาข่าย และงานอื่น ๆ ตามความ

เหมาะสม 
5) มีส่วนตกแต่งของงานใบตอง ไม่อนุญาตให้ใช้กาวติดงานทุกชนิด 
6) อนุญาตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิดมาก่อนได้ เช่น ตัดก้าน แต่งกลีบ ฉีก ดึง 

เสียบเข็มหมุดและจัดเรียงอุปกรณ์และวัสดุส่วนประกอบให้คณะกรรมการตรวจก่อนการแข่งขัน 15 นาที 
๗) การจัดส่งผลงานส าเร็จเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน 

๗.1 จัดวางผลงานส าเร็จบนโต๊ะแข่งขัน พร้อมกับป้ายชื่อโรงเรียน  
๗.2 ห้ามน าสิ่งประดิษฐ์อื่นใดที่ไม่ได้ประดิษฐ์ในเวลามาตกแต่งหรือ

ประกอบผลงานเพิ่มเติมถ้าไม่ปฏิบัติตามจะตัดคะแนน 10 คะแนนจากคะแนนที่ได้ 
๗.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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๘) เกณฑ์การให้คะแนนกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 100 คะแนน 
๘.1 การเตรียมอุปกรณ์ตรงตามหลักเกณฑ์ก าหนด (10 คะแนน) 

 -อุปกรณ์     5 คะแนน 
 -ดอกไม้สด ใบตอง    5 คะแนน 

๘.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (๒0 คะแนน) 
      -รูปทรง ขนาดเหมาะสมกับงาน   10 คะแนน 
      -การประดับตกแต่ง    10 คะแนน 

๘.3 ความส าเร็จของผลงาน ความประณีตและสวยงาม (๕0คะแนน) 
-กระทงดอกไม้     10 คะแนน 
-กรวยครอบกระทงดอกไม้   10 คะแนน 
-งานร้อยมาลัย     10 คะแนน 
-งานร้อยตาข่าย     10 คะแนน 
-งานเย็บแบบ    10 คะแนน 

9.4 ความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน   10 คะแนน 
9.5 งานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด    10 คะแนน 

 
3.3 บายศรีสู่ขวัญ (ม.4-6) 

1) ประดิษฐ์ตกแต่งบายศรีสู่ขวัญ ขนาด 5 ชั้น จ านวน 1 ชดุ ภายในเวลา 3 ชั่วโมง 
2) ให้ตกแต่งด้วยดอกไม้ใบไม้สด มีลวดลายตามความเหมาะสม 
3) มีส่วนตกแต่งประกอบด้วยงานร้อยมาลัย งานใบตอง และงานอ่ืน ๆ ตามความ

เหมาะสม 
4) วัสดุ โครงสร้าง สามารถใช้โฟมและห่อหุ้มมาก่อนได ้ 
5) ให้ท าความสะอาด ฉีก ตัดใบตอง ตามแบบมาก่อนได้ 
6) อนุญาตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิดมาก่อนได้ เช่น ตัดก้าน แต่งกลีบ ฉีก ดึง 

เสียบเข็มหมุดและจัดเรียงอุปกรณ์และวัสดุส่วนประกอบให้คณะกรรมการตรวจก่อนการแข่งขัน 15 นาที 
7) ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นส่วนประกอบการตกแต่ง ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุสังเคราะห์ 

เช่น หมวกพลาสติก ดอกรักพลาสติก ดอกพุดพลาสติก หรืออ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ของสด 
๘) การจัดส่งผลงานส าเร็จเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน 

๘.1 จัดวางผลงานส าเร็จบนโต๊ะแข่งขัน พร้อมกับป้ายชื่อโรงเรียน  
๘.2 ห้ามน าสิ่งประดิษฐ์อื่นใดที่ไม่ได้ประดิษฐ์ในเวลามาตกแต่งหรือ

ประกอบผลงานเพิ่มเติมถ้าไม่ปฏิบัติตามจะตัดคะแนน 10 คะแนนจากคะแนนที่ได้ 
๘.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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๙) เกณฑ์การให้คะแนนบายศรีสู่ขวัญ 100 คะแนน 
๙.1 การเตรียมอุปกรณ์ตรงตามหลักเกณฑ์ก าหนด (10 คะแนน) 

-อุปกรณ์      5 คะแนน 
-ดอกไม้สด ใบตอง     5 คะแนน 

     ๙.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    (๒0 คะแนน) 
- รูปทรง ขนาดเหมาะสมกับงาน    10 คะแนน 
- การประดับตกแต่ง     10 คะแนน 

      ๙.3 ความส าเร็จของผลงาน ความประณีตและสวยงาม (๕0คะแนน) 
- งานใบตอง      2๕ คะแนน 
- ความเรียบร้อย กลมกลืนและสวยงามของผลงาน  1๕ คะแนน 
- งานร้อยมาลัย      10 คะแนน 

๙.4 ความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน    10 คะแนน 
     ๙.5 งานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด     10 คะแนน 

 
4. เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ 80 – 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร  

หมายเหตุ  ผู้ได้คะแนนสูงสุด ๓ ล าดับแรก จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
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๒. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Paint Brush) 
 ๒.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
       ๒.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
       ๒.๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 ๒.2 ประเภทและจ านวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
       แข่งขันประเภทเดี่ยว สามารถส่งได้ประเภทละไม่เกิน 2 คน 
 ๒.3 วธิีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
       ๒.3.1 ใช้โปรแกรม Paint ในการแข่งขันซึ่งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 
       ๒.3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบ ปฏิบัติการไม่ต่ ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 512 Mb, CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz, 
VGA CARD ไม่น้อยกว่า 64 Mb และไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
       ๒.3.3 นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ 
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 
       ๒.3.๔ ห้ามน าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 
       ๒.3.๕ ใช้เวลาแข่งขัน 2 ชั่วโมง 
       ๒.3.๖ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๒.4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
       ๒.4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา    30   คะแนน 
       ๒.4.2 ความคิดสร้างสรรค์      30   คะแนน 
       ๒.4.3 ความสวยงาม      20   คะแนน 
       ๒.4.4 การจัดองค์ประกอบของภาพ     20   คะแนน 
 ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก าหนด แต่คะแนน
รวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 

 
๒.๕. เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ 80 – 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร  

หมายเหตุ  ผู้ได้คะแนนสูงสุด ๓ ล าดับแรก จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
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๓. การน าเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
  ๑. การแข่งขันระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. ประเภทการแข่งขันโรงเรียนละ ๑ ทีม ทีมละ ๒ คน  
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ แข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ 

๓. หลักการแข่งขัน  
  ๓.๑ กรณีผู้เขา้แข่งขันไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขันให้ 

กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน  
  ๓.๒ ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้น
จากเวลาที่ก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน)  

๓.๔ หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วย
เทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”  

๔. วิธีการแข่งขัน  
๔.๑ ปฏิบัติการสร้างงานให้ได้ตามหัวข้อเรื่องที่คณะกรรมการก าหนดโดยใช้โปรแกรม 

Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ แล้วจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบร้อยลง Flash Drive เพ่ือส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจ พร้อม 

๔.๒ เวลาในการแข่งขัน  ปฏบิัติการสร้างงาน ๒ ชั่วโมง น าเสนอผลงานไม่เกิน ๓ นาที  
๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน  

๑. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กลางที่คณะกรรมการเตรียมให้  
๒. ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม Flash Drive ส าหรับจัดเก็บข้อมูล  
๓. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเตรียมเนื้อหาและภาพที่ใช้ประกอบเนื้อหาที่ยังไม่ได้ท าการตกแต่ง

แก้ไขมาเองได้ 
*** ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้งานรูปภาพกราฟิกหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ได้มีการออกแบบ 

และจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าท าการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันฝ่าฝืน กรรมการจะท าการตัดคะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ๒๐ 
๒. ความเชื่อมโยงข้อมูล ๒๐ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม ๒๕ 
๔. การใช้เทคนิคของโปรแกรม ๑๕ 
๕. การบันทึกข้อมูล ๑๐ 
๖. การน าเสนอผลงาน ๑๐ 

รวม ๑๐๐ 
***การตัดสินผลการแข่งขันของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
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๕. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 – 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร  

หมายเหตุ  ผู้ได้คะแนนสูงสุด ๓ ล าดับแรก จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
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๔. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  ส่งได้  ๑ ทีม 
๑.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓   ส่งได้  ๑ ทีม 

 2. ประเภทและจ านวนนักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน 
        แข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน 
 3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
       3.1 นักเรียนระบุชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั้นตอน การสมัคร 
(ไม่จ ากัดโปรแกรม) 
       3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมีระบบ 
ปฏิบัติการไม่ต่ ากว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 1 GB, CPU ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz, VGA CARD ไม่
น้อยกว่า 64 Mb และไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
       3.3 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจดัเตรียม ไฟล์ข้อมูล 
รูปภาพ และเสียงประกอบส าหรับใช้ในการแข่งขันเองทั้งนี ้ไฟล์ที่เตรียมมาต้องไม่ดดัแปลง แก้ไข 
       3.4 นักเรียนติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามท่ีระบุด้วย CD หรือ DVD เท่านั้นก่อนการแข่งขัน 1 
ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากท่ีนักเรียนติดต้ังโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น CD หรือ DVD 
กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียนโดยเด็ดขาด 
       3.5 นักเรียนสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) หัวข้อ“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วย
วิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 
       3.6 ห้ามน าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ  
ท่ีนอกเหนือจากคณะกรรมการอนุญาต หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 
       3.7 ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
       3.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 ๔. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
       4.1 ความถกูต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา      20 คะแนน 
       4.2 การออกแบบรูปเล่ม และการแสดงผลแต่ละหน้า    20  คะแนน 
       4.3 ความเหมาะสมของข้อความ ตัวอักษร รูปภาพประกอบ   20  คะแนน 
       4.4 การน าเสนอข้อมูลได้ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามหัวข้อ    20  คะแนน 
       4.5 การใช้เทคนิคพิเศษ Multimedia สร้างสรรค์งานได้อย่างเหมาะสม  20  คะแนน 
 ท้ังนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก าหนด แต่คะแนนรวม
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 

๕. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 – 100   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 

   ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร  
หมายเหตุ  ผู้ได้คะแนนสูงสุด ๓ ล าดับแรก จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
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๕. การแข่งขันการสร้าง Website ประเภท Web Editor 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  ส่งได้  ๑ ทีม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   ส่งได้  ๑ ทีม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6   ส่งได้  ๑ ทีม 

2. ประเภทและจ านวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน     แข่งขันเป็นทีม ทีมละ ๒ คน 
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันลงโปรแกรม Adobe PageMaker 6.5,  
Dreamweaver CS6, Photoshop CS6, Flash CS6, Flash Intro, FrontPage เพ่ือใช้ในการแข่งขัน 

3.2 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบปฏิบัติการไม่ต ่ำกว่า Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่า 512 Mb, CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz และ
ไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่ให้มีการใช้ระบบอินทราเน็ตภายใน Web Server และ FTP 
Server 

3.3 ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล รูปภาพที่ยัง
ไม่ได้ตกแต่ง และภาพเคลื่อนไหว ส าหรับใช้ในการแข่งขันได้ตามความเหมาะสม 

3.4 นักเรียนสร้าง Website ตามหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วย
วิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 

3.๕ ห้ามน าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการอนุญาตเข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 

3.6 ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
3.7 กรรมการจะตรวจผลงานจาก Server จ าลองที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
3.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา      20 คะแนน 
4.2 ความคิดสร้างสรรค์        20 คะแนน 
4.3 ความสมบูรณ์เชิงโครงสร้างของ Website    20 คะแนน 
4.4 มีระบบ Web Gallery       10 คะแนน 
4.5 แทรกภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา  10 คะแนน 
4.6 ความสวยงาม        10 คะแนน 
4.7 สามารถเชื่อมโยงลิงค์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง     10 คะแนน 

ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก าหนด แต่คะแนน
รวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 

๕. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 – 100   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร  

หมายเหตุ  ผู้ได้คะแนนสูงสุด ๓ ล าดับแรก จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 


