
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเปิดบ้านสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนปรางค์กู่  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ (ห้อง ๒๒๑) โรงเรียนปรางค์กู่ 

กิจกรรมที่จัดแข่งขัน จ านวน ๒ กิจกรรม คือ 
 ๑. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และ        
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน ๒ ทีม 

๒. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓             
แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน ๒ ทีม 
       

รายละเอียดเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

 

๑. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
    ๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
                  ๑.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
                  ๑.๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
    ๑.๒ ประเภทและจ านวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
                  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภททีมๆ ละ ๒ คน  
    ๑.๓ วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
                 ๑.๓.๑ ใช้โปรแกรม Paint ที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows ในการแข่งขัน 
                 ๑.๓.๒ คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ ๑ เครื่อง ระบบปฏิบัติการ Windows ๘
ไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
                ๑.๓.๓ นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 
                ๑.๓.๔ การวาดภาพ ให้วาดภาพประกอบเรื่องราวตามหัวข้อที่ก าหนดให้ใน ๑ หน้าจอ 
                ๑.๓.๕ ห้ามน าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ  
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 
                ๑.๓.๖ ใช้เวลาแข่งขัน ๒ ชั่วโมง 
                ๑.๓.๗ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
     ๑.๔ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
                ๑.๔.๑ ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา  ๓๐ คะแนน 
                ๑.๔.๒ ความคิดสร้างสรรค์    ๓๐ คะแนน 
                ๑.๔.๓ ความสวยงาม    ๒๐ คะแนน 
                ๑.๔.๔ การจัดองค์ประกอบของภาพ   ๒๐ คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก าหนด แต่คะแนนรวมให้
เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
 



      ๑.๕ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัล ดังนี้ 
               ล าดับที่ ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
               ล าดับที ่๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  
               ล าดับที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   
               ได้ล าดับที่ ๔-๕ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย อันดับ ๑-๒ ตามล าดับ เว้นแต่กรรมการมี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 
หมายเหตุ    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

รายละเอียดการสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขันสามารถดาวโหลดได้ที่  
http://www.prangku.ac.th  โทร ๐๔๕-๖๙๘-๐๘๘ 
ส่งใบสมัครด้วยตนเองท่ีฝ่ายวิชาการโรงเรียนปรางค์กู่ หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ 
admin@prangku.ac.th หรือ โทร ๐๙๕-๑๙๔๔-๙๙๙ (ผู้ดูแลระบบ) 

 

ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนย่อย 
ตามเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
๑. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
๑.๑ ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา 
๑.๑.๑ ความหมาย/การสื่อสารด้วยภาพตามเนื้อหาที่ก าหนดให้ 
๑.๑.๒ ความชัดเจนของเนื้อหาผ่านภาพกราฟิก 
๑.๑.๓ รายละเอียดของภาพรวม ความถูกต้องและสมบูรณ์ของเนื้อหา 
๑.๒ ความคิดสร้างสรรค์ 
๑.๒.๑ การสื่อสารจากภาพของผู้เข้าแข่งขันที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ 
๑.๒.๒ การน าเสนอต่อคณะกรรมการ  
๑.๓ ความสวยงาม 
๑.๓.๑ การเลือกใช้สีทางศิลปะ 
๑.๓.๒ การให้แสงและเงา หรือการไล่โทนสีทางศิลปะ 
๑.๓.๓ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างงานศิลปะอย่างเป็นธรรมชาติ 
๑.๔ การจัดองค์ประกอบของภาพ 
๑.๔.๑ การจัด/วาง/วาดภาพลงในแต่ละเฟรมที่ก าหนดให้ 
๑.๔.๒ การเชื่อมโยงเนื้อหาของภาพจากแต่ละเฟรม 
๑.๔.๓ ความสมบูรณ์ในการสื่อสารด้วยภาพรวมจากทุกเฟรม 

 
 
 
 



๒. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
๒.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
      ๒.๑.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
๒.๒ ประเภทและจ านวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
      ๒.๒.๑ แข่งขันประเภททีมๆละ ๒ คน  
๒.๓ วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
      ๒.๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ ๑ เครื่อง ระบบปฏิบัติการ Windows ๘    
ไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
      ๒.๓.๒ คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ  
ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบ ส าหรับใช้ในการแข่งขันทั้งนี้ ก าหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่ 
กรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น แต่สามารถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม 
      ๒.๓.๓ เป็นการแข่งขัน โดยไม่จ ากัดโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน และอนุญาตให้นักเรียนติดตั้ง 
โปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนการแข่งขัน ๑ ชั่วโมง หลังจากท่ีติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น CD 
หรือ DVD กับคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียนโดยเด็ดขาด 
       ๒.๓.๔ นักเรียนสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ตามหัวข้อที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งจะแจ้ง ให้
ทราบในวันแข่งขัน 
       ๒.๓.๕ ห้ามน าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ  
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 
      ๒.๓.๖ ใช้เวลาแข่งขัน ๓ ชั่วโมง 
      ๒.๓.๗ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
๒.๔ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
       ๒.๔.๑ ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา       ๒๐ คะแนน 
       ๒.๔.๒ การออกแบบรูปเล่ม และการแสดงผลแต่ละหน้า     ๒๐ คะแนน 
       ๒.๔.๓ ความเหมาะสมของข้อความ ตัวอักษร รูปภาพประกอบ     ๒๐ คะแนน 
       ๒.๔.๔ การน าเสนอข้อมูลได้ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์    ๒๐ คะแนน 
       ๒.๔.๕ การใช้เทคนิคพิเศษ Multimedia สร้างสรรค์งานได้อย่างเหมาะสม   ๒๐ คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก าหนด แต่คะแนนรวมให้
เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
๒.๕ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัล ดังนี้ 
               ล าดับที่ ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
               ล าดับที ่๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  
               ล าดับที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   
               ได้ล าดับที่ ๔-๕ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย อันดับ ๑-๒ ตามล าดับ เว้นแต่กรรมการมี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
     
 



หมายเหตุ    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
รายละเอียดการสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขันสามารถดาวโหลดได้ที่  
http://www.prangku.ac.th  โทร ๐๔๕-๖๙๘-๐๘๘ 
ส่งใบสมัครด้วยตนเองท่ีฝ่ายวิชาการโรงเรียนปรางค์กู่ หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ 
admin@prangku.ac.th หรือ โทร ๐๙๕-๑๙๔๔-๙๙๙ (ผู้ดูแลระบบ) 

 
ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนย่อย 
ตามเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       
๒. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
๒.๑ ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา 
      ๒.๑.๑ เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งได้ส าเร็จ 
      ๒.๑.๒ หัวข้อถูกต้อง ชัดเจน 
      ๒.๑.๓ จ านวนหน้าครบถ้วนตามที่ก าหนด 
      ๒.๑.๔ เนื้อหาครบถ้วน 
      ๒.๑.๕ มีองค์ประกอบครบถ้วนทุกหน้า 
      ๒.๑.๖ การสะกดค าการตัดค าถูกต้อง 
๒.๒ การออกแบบรูปเล่ม และการแสดงผลแต่ละหน้า  
      ๒.๒.๑ ก าหนดขนาดรูปเล่มได้เหมาะสมกับเนื้อหา 
      ๒.๒.๒ เลือก Template ได้เหมาะสม 
      ๒.๒.๓ แต่ละหน้าสามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 
๒.๓ ความเหมาะสมของข้อความ ตัวอักษร รูปภาพประกอบ 
       ๒.๓.๑ การใช้ภาษา 
       ๒.๓.๒ องค์ประกอบของหน้า 
       ๒.๓.๓ รูปแบบตัวอักษร(มีเสนอแนะว่าควรเป็น Fonts แห่งชาติ (TH) 
       ๒.๓.๔ ภาพประกอบแต่ละหน้า  
๒.๔ การน าเสนอข้อมูลได้ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 
       ๒.๔.๑ เนื้อหาครบถ้วนชัดเจนทุกหน้า 
       ๒.๔.๒ มีการเชื่อมโยงภายในได้สมบูรณ์ (สารบัญไปเนื้อหา หัวข้อไปเนื้อหา เนื้อหาไปเนื้อหา) 
       ๒.๔.๓ Export file.exe 
๒.๕ การใช้เทคนิคพิเศษ Multimedia สร้างสรรค์งานได้อย่างเหมาะสม 
      ๒.๕.๑ มีการสร้างภาพตัวอักษรในลักษณะต่างๆ ใช้เอง 
      ๒.๕.๒ มีการใส่เสียงประกอบได้เหมาะสมกับเนื้อหา 
      ๒.๕.๓ เลือกใช้วีดีโอได้เหมาะสมกับเนื้อหา 
      ๒.๕.๔ เสียงบรรยาย 
 
 
 



ตัวอย่างรายช่ือโปรแกรมท่ีพบในการจัดประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
๑. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
      - บังคับโปรแกรม Paint เท่านั้น 
๒. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
      - Aleo Flash Banner Maker - Adobe Illustrator 
      - Adobe Photoshop  - Captivate 
      - Desktop Author                      - Flash 
      - Flip Banner            - Flip Album / Flip Album Pro 
      - Flip Book Player                     - Fomat Factory 
      - Kvisoft flipbook maker pro       - Microsoft PowerPoint 
      - Microsoft Word                       - Photoscape 
      - Photoshop CS3                       - Picture Collage Maker Pro 
      - SDW                                      - Sound Forge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ 
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเปิดบ้านสถานศึกษาพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 221) โรงเรียนปรางค์กู่ 

 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

 
โรงเรียน.................................................... ต าบล ......................... อ าเภอ ...................... จังหวัด ...................... 
สังกัด ...........................................................................................................  
 
1. ชื่อ – สกุล ........................................................................ ชั้นประถมศึกษาปีที่ .............. อายุ ................ ป ี
2. ชื่อ – สกุล ........................................................................ ชั้นประถมศึกษาปีที่ .............. อายุ ................ ป ี
 
ครูผู้ควบคุม ............................................................................................................................. ............................ 
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .................................................................................................................................  
 

 
   ลงชื่อ...................................................... 

                                               (....................................................) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
หมายเหตุ    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

รายละเอียดการสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขันสามารถดาวโหลดได้ที่  
http://www.prangku.ac.th  โทร 045-697-088 
ส่งใบสมัครด้วยตนเองท่ีฝ่ายวิชาการโรงเรียนปรางค์กู่ หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ 
admin@prangku.ac.th หรือ โทร 095-1944-999 (ผู้ดูแลระบบ) 

 
 



 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ 
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเปิดบ้านสถานศึกษาพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 221) โรงเรียนปรางค์กู่ 

 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

 
โรงเรียน.................................................... ต าบล ......................... อ าเภอ ...................... จังหวัด ...................... 
สังกัด ................................................................................................. .......... 
1. ชื่อ – สกุล ........................................................................ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .............. อายุ ................ ป ี
2. ชื่อ – สกุล ........................................................................ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .............. อายุ ................ ป ี
 
ครูผู้ควบคุม ............................................................................................................................. ............................ 
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .................................................................................................................................  
 

 
   ลงชื่อ...................................................... 

                                               (....................................................) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
หมายเหตุ    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

รายละเอียดการสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขันสามารถดาวโหลดได้ที่  
http://www.prangku.ac.th  โทร 045-697-088 
ส่งใบสมัครด้วยตนเองท่ีฝ่ายวิชาการโรงเรียนปรางค์กู่ หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ 
admin@prangku.ac.th หรือ โทร 095-1944-999 (ผู้ดูแลระบบ) 

 


