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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะงานคอมพิวเตอร์กราฟิกให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้ เกิดประโยชน์ 

ในการปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แข่งขัน 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2. เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ยกเว้น นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา 
และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 

3. ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา 
4. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
5. ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศ

อันดับ 2 ระดับภาค 
6. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

 

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม 
2. การแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คน และส ารอง 1 คน  ครูผู้ควบคุมทีมๆ  1 คน 
3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 
4. ขณะท าการแข่งขันห้ามผู้เข้าแข่งขันออกนอกบริเวณท่ีก าหนด 
5. เมื่อเริ่มการแข่งขันแล้วไม่สามารถเปล่ียนตัวผู้แข่งขันได้ 
6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 
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3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา 

ปฏิบัติงานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์งานกราฟิก ผลิตงานมัลติมีเดีย ผลิตงานแอนิเมช่ันและงานส่ิงพิมพ์ 
 

    3.2  งานที่ก าหนด 
1. เป็นการจัดท ามัลติมีเดียอาร์ตในรูปแบบ INFOGRAPHIC หัวข้อ “อาชีวะ 4.0” เวลา 1-2 นาที 
2. ส่ือถึงความเปล่ียนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นอาชีวศึกษายุค 4.0 
3. บันทึกเป็นไฟล์งานท่ีส าเร็จในรูปแบบมัลติมีเดีย 
4. การวาดภาพและท าภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้ในการจัดท ามัลติมีเดียอาร์ต ใหจั้ดท าขึ้นใหม่จากโปรแกรม   

ส าเร็จรูป โดยจัดท าในวันแข่งขันเท่านั้น  
5. ไม่อนุญาตให้น าไฟล์ภาพใดๆ เข้าในพื้นท่ีการแข่งขันและไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องสแกนเนอร์   

 (scanner) กล้องถ่ายภาพทุกชนิด หรือส่ือบันทึกข้อมูลใดๆ   
         

    3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
          วันแรก   
          10.00 - 12.00 น.  คณะกรรมการกลาง ตรวจความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์    
          13.00 - 14.00 น.  รายงานตัว และแจ้งกรรมการกลางเพื่อลงโปรแกรมเพิ่มเติม ในกรณีใช้โปรแกรม   

                   นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการกลางเตรียมไว้ให้ พร้อมส่งไฟล์เสียงท่ีบันทึกในแผ่น   
                   CD หรือ DVD เท่านั้น 

         14.00 - 16.00 น.   คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องอีกครั้งก่อนใช้แข่งขัน  
         16.00 น.             เชิญผู้ควบคุม และผู้เข้าแข่งขันประชุมช้ีแจง                                     
      

         วันที่สอง     
          07.30 - 08.00 น.  ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 
          08.00 - 12.00 น.  ด าเนินการแข่งขัน 
          12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (ในท่ีแข่งขัน) 
          13.00 - 17.00 น.  ด าเนินการแข่งขันต่อ    

         วันที่สาม     
          09.00 - 12.00 น.  ด าเนินการแข่งขันต่อ บันทึกไฟล์งานเตรียมน าเสนอผลงาน  
          13.00 - 15.00 น.  น าเสนอผลงาน    
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3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
1. Story Board (จัดท าเป็นเอกสารขนาด A4) จ านวน 3 ชุด 
2. ไฟล์เสียงท่ีใช้ประกอบการท าภาพเคล่ือนไหว (บันทึกลงแผ่น CD/DVD) 
3. หูฟัง 
4. อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เมาส์ปากกา,เครื่องส ารองไฟฟา้,ปล๊ักไฟส าหรับต่อพ่วง 
5. สามารถใช้โปรแกรมจัดท ามัลติมีเดีย นอกเหนือจากท่ีระบุข้างต้น ให้แต่ละทีม เตรียมมาติดต้ัง 

ในวันท่ีรายงานตัว    
         

    3.5  สิ่งที่เจ้าภาพเตรียมไว้ให้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องต่อ 1 ทีม หรือผู้เข้าแข่งขันน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาเองขึ้นอยู่กับ 

ความพร้อมของเจ้าภาพในแต่ละระดับ โดยต้องผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอน หากเป็นการน า
เครื่องมาเองจะต้องท าการล้างข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย 

2. ส่ือบันทึกข้อมูลใช้หน่วยบันทึกข้อมูลขนาดเล็ก เช่น Flash Drive, Thumb Drive 
3. โปรแกรมใช้งานพื้นฐาน ตามลักษณะงาน 

- ระบบปฏิบัติการ (OS) : Windows หรือระบบปฏิบัติการ Macintosh 
- โปรแกรมจัดท าภาพเคล่ือนไหวแบบ 2 มิติ  

 

3.6 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดท ามัลติมีเดียอาร์ต จากการจัดท าด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และใช้เสียงตาม Story 

Board ท่ีได้จัดเตรียมมา โดยได้ช้ินงานเป็นมัลติมีเดียอาร์ต ในรูปแบบ INFOGRAPHIC เวลา 1–2 นาที 
1) เนื้อหา 20 คะแนน 

- ความเหมาะสมของเนื้อหา (สอดคล้องกับหัวข้อและ Story Board : 15 คะแนน) 
- ความถูกต้องของเนื้อหา (5 คะแนน) 

             2) ความสวยงาม 20 คะแนน 
- ความเหมาะสมของการใช้สี (5 คะแนน) 
- การใช้ภาพเคล่ือนไหวได้เหมาะสมและดึงดูดความสนใจ (5 คะแนน) 
- การสร้างรูปแบบ INFOGRAPHIC ใหม่ท้ังหมดมีความสวยงามเหมาะสม  (10 คะแนน) 

             3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 20 คะแนน 
- การออกแบบลักษณะของ INFOGRAPHIC (5 คะแนน) 
- เสริมสร้างลักษณะ สัญลักษณ์ และทัศนคติ (5 คะแนน) 
- รูปแบบการด าเนินเรื่อง และส่ือความหมาย (10 คะแนน) 
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             4) เทคนิคและการจัดองค์ประกอบ 20 คะแนน 
- การใช้เทคนิคการท าภาพเคล่ือนไหว (Effect) (5 คะแนน) 
- การใช้ส่ือผสม (ภาพ เสียง เพลงประกอบ) (5 คะแนน) 
- ความต่อเนื่องของภาพเคล่ือนไหว (5 คะแนน) 
- การจัดองค์ประกอบของภาพเคล่ือนไหว (5 คะแนน) 

              5) ความส าเร็จของผลงาน 10 คะแนน 
              6) กระบวนการและการน าเสนอ 10 คะแนน 

- ท างานเป็นทีมแบ่งภาระงานชัดเจน (5 คะแนน) 
- การน าเสนอ (5 คะแนน) 

 

3.7 คณะกรรมการตัดสิน 
1. คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จ านวน 3 คน 
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

 

3.8 คณะกรรมการด าเนินงาน  
              คณะกรรมการด าเนินงาน จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขัน

และเกณฑ์การตัดสิน 
 

4.  เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
1. คะแนน  90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
2. คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
3. คะแนน  70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง    

 

5. เกณฑ์การรับรางวัล        
1. ชนะเลิศ     คือ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล) 
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ  (1 รางวัล) 
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) 

 

6. รางวัลที่ได้รับ  
1. ชนะเลิศ   ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
5. รองชนะเลศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
6. รางวัลชมเชย  ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
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ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560   
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หมายเหตุ   
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 

 

 


