
การใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation)  
1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน  

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 -6  
2 ประเภทและจํานวนทีมท่ีเขาแขงขัน  

- แขงขันประเภททีมๆ ละ 2 คน จํานวน 1 ทีม  
3 วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน  

3.1 นักเรียนระบุชื่อโปรแกรมและเวอรชั่นท่ีจะใชในการแขงขันตามความถนัดในข้ันตอน  การ
สมัคร (ไมจํากัดโปรแกรม)  

3.2 หนวยจดัแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบปฏิบัติการไมต่ํากวา Windows XP, Memory ไมนอยกวา 512 Mb, CPU ไมนอยกวา 1.2 
GHz และ ไมมีการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

3.3 คณะกรรมการจะเปนผูจัดเตรียมอุปกรณ (ไมโครโฟน หูฟง ดินสอ ยางลบ กระดาษ 
ฯลฯ) ไฟลขอมูล รูปภาพ และเสียงประกอบ สําหรับใชในการแขงขัน  

3.4 นักเรียนติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรตามท่ีระบุดวย CD หรือ DVD เทานั้น กอนการ
แขงขัน 1 ชั่วโมง โดยไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากท่ีนักเรียนติดตั้งโปรแกรมแลวให
สงแผน CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบและเก็บรักษาไว  

3.5 นักเรียนสรางผลงานการนําเสนอ (Presentation) ตามหัวขอท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ซ่ึงจะแจงใหทราบในวันแขงขัน  

3.6 หามนําเอกสาร อุปกรณบันทึกขอมูล อุปกรณสื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมไวให เขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการ
แขงขัน  

3.7 ใชเวลาแขงขัน 3 ชั่วโมง  
3.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด  

4 เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน  
4.1 ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา   20 คะแนน  

   4.2 การแทรกภาพเคลื่อนไหว     10 คะแนน 
4.3 ใชเทคนิคการเปลี่ยนตัวหนังสือและภาพ  10  คะแนน 
4.4 ความสวยงามของแตละหนา    20 คะแนน  
4.5 ความคิดสรางสรรค     20 คะแนน  
4.6 การมีภาพประกอบท่ีเหมาะสม   20 คะแนน  

5 เกณฑการตัดสิน  
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผูท่ีไดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้  
คะแนนรอยละ 80 – 100 ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
คะแนนรอยละ 70 – 79 ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  
คะแนนรอยละ 60 – 69 ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตรเขารวมการแขงขัน เวนแตกรรมการมีความเห็น

เปนอยางอ่ืน  
 



6 คณะกรรมการการแขงขัน  
6.1 คุณสมบัติของกรรมการ  

6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือมีความชํานาญ เชี่ยวชาญ 
เฉพาะดาน  

6.1.2 กรรมการควบคุมการแขงขัน ไดแก ผูควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร ชาง
เทคนิค และกรรมการผูดําเนินการแขงขัน  

6.1.3 จํานวนกรรมการ ขอ 6.6.1.1 และ 6.6.1.2 ใหพิจารณาตามความเหมาะสม  
6.2 แนวทางการดําเนินงานของกรรมการ  

6.2.1 กําหนดหัวขอสําหรับใชในการแขงขัน (Theme)  
6.2.2 จัดเตรียมอุปกรณ (ไมโครโฟน หูฟง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟลขอมูล 

รูปภาพ และเสียงประกอบ สําหรับใชในการแขงขัน  
6.2.3 กอนการแขงขัน ใหกรรมการอํานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม ของ

นักเรียน  
6.2.4 ใหกรรมการเรียกเก็บแผน CD หรือ DVD เพ่ือตรวจสอบและเก็บรักษาไว  
6.2.5 ใหตัดสินและรายงานผลการแขงขันทุกลําดับ ณ จุดแขงขัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสราง Webpage ประเภท Web Editor  
  1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6  
2 ประเภทและจํานวนทีมท่ีเขาแขงขัน  

2.1 แขงขันเปนทีม ๆ ละ 2 คน  
2.2 จํานวนทีมท่ีเขาแขงขัน  

2.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 1 ทีม  
3 วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน  

3.1 นักเรียนระบุชื่อโปรแกรมและเวอรชั่นท่ีจะใชในการแขงขันตามความถนัดในข้ันตอน  การ
สมัคร (ไมจํากัดโปรแกรม)  

3.2 หนวยจดัแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบปฏิบัติการไมต่ํากวา Windows XP, Memory ไมนอยกวา 512 Mb, CPU ไมนอยกวา 1.2 GHz และ 
ไมมีการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

3.3 คณะกรรมการจะเปนผูจัดเตรียมอุปกรณ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟลขอมูล 
รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว สําหรับใชในการแขงขัน  

3.4 นักเรียนติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรตามท่ีระบุดวย CD หรือ DVD เทานั้น กอนการ
แขงขัน 1 ชั่วโมง โดยไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากท่ีนักเรียนติดตั้งโปรแกรมแลวใหสงแผน 
CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบและเก็บรักษาไว   

3.5 หามนําเอกสาร อุปกรณบันทึกขอมูล อุปกรณสื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมไวให เขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการแขงขัน  

3.6 ใชเวลาแขงขัน 3 ชั่วโมง  
3.7 กรรมการจะตรวจผลงานจากในเครื่องคอมพิวเตอรของผูเขาแขงขันท่ีกําหนดไวเทานั้น  
3.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด  

4 เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน  
4.1 ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา   20 คะแนน  
4.2 ความคิดสรางสรรค     20 คะแนน  
4.3 ความสมบูรณเชิงโครงสรางของ Web page  20 คะแนน  
4.4 มีระบบ Web Gallery    10 คะแนน  
4.5 แทรกภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพเหมาะสม 10 คะแนน 
     และสอดคลองกับเนื้อหา  
4.6 ความสวยงาม     10 คะแนน  
4.7 สามารถเชื่อมโยงลิงคตางๆ ไดอยางถูกตอง  10 คะแนน  

 
 
 
 
 



 
5 เกณฑการตัดสิน  

คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผูท่ีไดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้  
คะแนนรอยละ 80 – 100 ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
คะแนนรอยละ 70 – 79 ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  
คะแนนรอยละ 60 – 69 ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตรเขารวมการแขงขัน เวนแตกรรมการมีความเห็น

เปนอยางอ่ืน  
6 คณะกรรมการการแขงขัน  

6.1 คุณสมบัติของกรรมการ  
6.1.1 กรรมการตัดสินกิจกรรมเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือมีความชํานาญ เชี่ยวชาญ 

เฉพาะดาน  
6.1.2 กรรมการควบคุมการแขงขัน ไดแก ผูควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร ชาง

เทคนิค และกรรมการผูดําเนินการแขงขัน  
6.1.3 จํานวนกรรมการ ขอ 6.1.1 และ 6.1.2 ใหพิจารณาตามความเหมาะสม  

6.2 แนวทางการดําเนินงานของกรรมการ  
6.2.1 กําหนดหัวขอสําหรับใชในการแขงขัน (Theme)  
6.2.2 จัดเตรียมอุปกรณ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟลขอมูล รูปภาพ (.jpg, 

.gif, .bmp, .psd) และภาพเคลื่อนไหว (.gif, .swf) ใหสอดคลองกับโจทยท่ีกําหนด สําหรับใชในการแขงขัน  
6.2.3 กอนการแขงขัน ใหกรรมการอํานวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม ของ

นักเรียน  
6.2.4 ใหกรรมการเรียกเก็บแผน CD หรือ DVD เพ่ือตรวจสอบและเก็บรักษาไว  
6.2.5 ใหตัดสินและรายงานผลการแขงขันทุกลําดับ ณ จุดแขงขัน  
 


