
 

 

 

 

 
 
 

เกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง 
สุพรรณบุรีวิชาการ’65 

ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565  
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
๑. การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 
 ๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 อปท.ส่งตัวแทนระดับการศึกษาละ ๑ คน  

***ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19            ใน
ระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. ประเภทการแข่งขัน 
 ๓.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 แข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2021 
 ๓.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ๓.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 แข่งขันการเขียน Homepage 

๔. หลักการแข่งขัน 
 ๔.1 ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน) 
 ๔.2 กรณผีู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเ กิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ  (๒) ให้
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๔ ผู้ที่ชนะการแข่งขันระดับภาคเข้ามาแข่งขันระดับประเทศ ไม่ให้มีการเปลี่ยนตัว 

๕. วิธีการแข่งขัน 
 ๕.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 *** หัวข้อในการประกวดผู้จัดการประกวดจะประกาศให้ทราบก่อนวันประกวด ๑ อาทิตย์ *** 
 แข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2021 
 ปฏิบัติการสร้างงานให้ได้ตามหัวข้อเรื่องที่คณะกรรมการกำหนดโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2021 แล้วจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบร้อยลง Flash Drive เพ่ือส่งให้คณะกรรมการตรวจ พร้อมนำเสนอผลงาน 
 เวลาในการแข่งขัน 
 ปฏิบัติการสร้างงาน ๑๒๐ นาที นำเสนอผลงานไม่เกิน ๓ นาที 
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 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ๑. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กลางที่คณะกรรมการเตรียมให้ 
 ๒. ผู้เข้าประกวดจัดเตรียม Flash Drive สำหรับจัดเก็บข้อมูล 
 ๓. ผู้เข้าประกวดสามารถเตรียมเนื้อหาและภาพที่ใช้ประกอบเนื้อหามาเองได้ 
 *** ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดใช้งานรูปภาพกราฟิกหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่ได้มีการออกแบบ
และจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าทำการแข่งขัน หากผู้เข้าประกวดฝ่าฝืน คณะกรรมการจะทำการตัดคะแนน 

 เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา  ๒๐ 
๒. ความเชื่อมโยงข้อมูล  ๒๐ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม  ๒๕ 
๔. การใช้เทคนิคของโปรแกรม  ๑๕ 
๕. การบันทึกข้อมูล  ๑๐ 
๖. การนำเสนอผลงาน  ๑๐ 

  

 ๕.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 *** หัวข้อในการประกวดผู้จัดการประกวดจะประกาศให้ทราบก่อนวันประกวด ๑ อาทิตย์ *** 
 ปฏิบัติการสร้างโฮมเพจตามที่กำหนดโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6, Adobe Photoshop 
CS6, Adobe Flash CS6 แล้วจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบร้อยลง Flash Drive เพ่ือส่งให้คณะกรรมการตรวจ พร้อม
นำเสนอผลงาน 
 เวลาในการแข่งขัน 
 ปฏิบัติการสร้างงาน ๑๒๐ นาที นำเสนอผลงานไม่เกิน ๕ นาที 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ๑. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กลางที่คณะกรรมการเตรียมให้ 
 ๒. ผู้เข้าประกวดจัดเตรียม Flash Drive สำหรับจัดเก็บข้อมูล 
 ๓. ผู้เข้าประกวดสามารถเตรียมเนื้อหาและภาพท่ีใช้ประกอบเนื้อหามาเองได้ 
 ๔. อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดติดตั้งรูปแบบตัวอักษร (Font) เพิ่มเติมในเครื่องที่ใช้ทำการแข่งขัน
โดยผู้เข้าประกวดสามารถนำไฟล์ตัวอักษรมาติดตั้งบนเครื่องกลางเองได้ 
 *** ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดใช้งานรูปภาพกราฟิกหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่ได้มีการออกแบบ
และจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าทำการแข่งขัน หากผู้เข้าประกวดฝ่าฝืน คณะกรรมการจะทำการตัดคะแนน 

 เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา  ๒๐ 
๒. ความเชื่อมโยงข้อมูล  ๑๕ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม  ๒๕ 
๔. การใช้เทคนิคของโปรแกรม  ๒๐ 
๕. การบันทึกข้อมูล  ๑๐ 
๖. การนำเสนอผลงาน  ๑๐ 



หมายเหตุ 
 *** การตัดสินผลการแข่งขันของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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๖.  รางวัลการประกวด 
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
- รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
    ในระดับประเทศต่อไป 
 
ผู้ประสานงาน นางสาวณภัสวรรณ วิศวิสุทธิ์ 089-8300064 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียน .................................................................................................................... ..................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ................................................................................................ .................. 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด .......................... .................................................. 
ประเภทการแข่งขัน / ระดับ   การใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2021 
     ❑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
     การเขียน Homepage 
     ❑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
     ❑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


