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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ปฏิบัติ งานจริง 
1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ       

การอาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้ก้าวสู่ระดับสากล 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1) เป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
2) เป็นนักเรียนในระบบ หรือทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจำบริษัท) ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        
    ยกเว้น นักเรียนทวิศกึษาและกลุ่มเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ           
3) ระดับจังหวัด ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา  
4) ระดับภาค ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
5) ระดับชาติ ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,                                     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับภาค 
          6) ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
   2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
          1) ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทีมละ  2 คน และสำรอง 1 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1คน  

      2) ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาหรือหนงัสือรับรองจากสถานศึกษา 
      3) ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย 

3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา 

1) วางแผน ออกแบบ จัดการตามหลักการและกระบวนการผลิตและพัฒนาส่ือมัลติมีเดียแบบหลายมิติ  
2) ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อผลิตและพัฒนาส่ือมัลติมีเดียแบบหลายมิติ 
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    3.2  งานท่ีกำหนด 
 1)  จัดทำและพัฒนาส่ือมัลติมีเดียแบบหลายมิติ ท่ีมีเนื้อหาส่ือถึง “ความกตัญญู” 
 2)  ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องนำภาพท่ีกรรมการกำหนดให้จำนวน 1 ภาพ สอดแทรกในเนื้อหาเพิ่มเติม 
 3)  ส่ือมัลติมีเดียแบบหลายมิติต้องมีเสียงประกอบเนื้อเรื่องตามความเหมาะสม  
 4)  ส่ือมัลติมีเดียแบบหลายมิติต้องมีเนื้อหาในการนำเสนอไม่น้อยกว่า 3 นาที 
 5)  ผู้เข้าร่วมแข่งขันนำเสนอส่ือมัลติมีเดียแบบหลายมิติต่อคณะกรรมการ 

    3.3 กำหนดการแข่งขัน 
 1)  การแข่งขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ใช้ระยะเวลาในการแข่งขัน 12 ช่ัวโมง     
     โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 
     วันที่ 1 
             เวลา  08.00 – 12.00 น.  ผู้เข้าร่วมแข่งขันรายงานตัวพร้อมใบสมัครตัวจริง 
             เวลา  13.00 – 17.00 น.  แข่งขันจัดทำ story  board 
     วันที่ 2 
             เวลา  08.00 – 16.00 น.  แข่งขันการผลิตและพัฒนามัลติมีเดียหลายมิติ 
             เวลา  16.00 – 17.00 น.  นำเสนอส่ือมัลติมีเดียแบบหลายมิติต่อคณะกรรมการ 
     วันที่ 3 
             เวลา  09.00 – 12.00 น.  ประกาศผลการแข่งขันและรับเกียรติบัตร 
2) ในการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันใช้อินเทอร์เน็ต 

3.4 ส่ิงท่ีผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเตรียม 
 1)  คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 2)  ผู้เข้าร่วมแข่งขันติดต้ังเฉพาะโปรแกรมในการแข่งขันมาด้วยตนเอง เพื่อให้กรรมการตรวจสอบในวัน     

รายงานตัว 
 3)  ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมไฟล์เสียงเพื่อนำมาประกอบส่ือมัลติมีเดียแบบหลายมิติ 
 4)  ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมไฟล์ภาพนิ่งส่งมอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบในวันรายงานตัว  

    3.5  เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
การพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน แบ่งเป็น 
1) ด้าน Story board เป็นภาพท่ีวาดด้วยมือไม่ต้องระบายสี ( 20 คะแนน ) 



                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ   ปีการศึกษา 2564   
 

- 125 - 
 

- 125 -  

- ความสมบูรณ์ของลายเส้น                                10  คะแนน 
- ความสมบูรณ์ของ Story board                        10  คะแนน 

2) ด้านส่ือมัลติมีเดียแบบหลายมิติ ( 70 คะแนน ) 
เนื้อหาและส่ือมัลติมีเดียแบบหลายมิติ ( 40 คะแนน ) 
- ความเหมาะสมของเนื้อหา สอดคล้องกับหัวเรื่อง      5  คะแนน 
- การตัดต่อและการลำดับภาพ                           10  คะแนน 
- ความสมดุลของเนื้อเรื่องและเสียง                        5  คะแนน 
- การออกแบบลักษณะตัวละครและฉาก                 10  คะแนน 
- รายละเอียดครบถ้วนตาม Story board               10  คะแนน 
ความคิดสร้างสรรค์ ( 30 คะแนน ) 
- แนวคิดในการออกแบบ                                   15  คะแนน 
- เอกลักษณ์ และลักษณะของผลงาน                     15  คะแนน 

3) การนำเสนอ ( 10 คะแนน ) 
- บุคลิกภาพของผู้นำเสนอ                                   5  คะแนน 
- ความรู้ความสามารถในการนำเสนอ                      5  คะแนน 

3.6 คณะกรรมการตัดสิน 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการหรือบุคคลภายนอก 

3.7 คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขัน
และเกณฑ์การตัดสิน  

4.  เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
     4.1 คะแนน  90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
     4.2 คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
     4.3 คะแนน  70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง    

5. เกณฑ์การรับรางวัล        
     5.1 ชนะเลิศ ได้คะแนนสูงสุด  
 5.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้คะแนนรองจากรางวลัชนะเลิศ  
 5.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้คะแนนรองจากรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 
    5.4 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
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    5.5 รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
    5.6 รางวัลชมเชย ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 
6. รางวัลที่ได้รับ  
 6.1 ชนะเลิศ      ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 6.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
 6.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
    6.4 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกยีรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6.5 รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6.6 รางวัลชมเชย      ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
 

หมายเหตุ   
1. ผู้เข้าแข่งขันท่ีทำคะแนนได้อยู่ในระดับตามเกณฑ์ ในข้อ 4 ได้รับเกียรติบัตรตามระดับคุณภาพ 
2. ผู้เข้าแขง่ขันที่ทำคะแนน ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ 4 และข้อ 5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน 
3. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 

          4.   ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
          5.   ในกรณีท่ีส่ือมัลติมีเดียแบบหลายมิติมีคะแนนเท่ากันให้คณะกรรมการเป็นผู้ช้ีขาดในการตัดสิน 
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ตัวอย่าง Storyboard  “ความกตญัญู” 
       เรื่อง………………………………………………………………………………………………….. ตอน………………….... หน้า………………… 

 

ฉากท่ี :.....................................................................................................เวลาในฉาก :............................................ 

ภาพเคล่ือนไหว  :……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

เสียงประกอบ  :…………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


