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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1  เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน 
1.2  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง 
1.3  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
1.5  เพื่อยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่ระดับสากล 

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1) เป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
2) เป็นนักเรียน นักศึกษาในระบบ หรือทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ยกเว้น นักเรียนทวิศึกษาและกลุ่มเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ           
3) ระดับจังหวัด ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา  
4) ระดับภาค ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
5) ระดับชาติ ต้องผ่านการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,                                     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับภาค 
          6) ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะ 
      1)  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2)  ผู้เข้าแข่งขันทีม 2 คน ครูผู้ควบคุม 1 คน 
      3)  ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนของสถานศึกษาให้สุภาพ เรียบร้อย 

3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1  สมรรถนะรายวิชา 

1)  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม 
2)  เขียนโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3.2  งานที่ก าหนด 
1)  เป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “ระบบ 
    เครือข่ายสังคมออนไลน์” 
2)  การออกแบบระบบโดยเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship  
    Diagram) ในลักษณะของรูปภาพของระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ

พื้นฐาน คือ เอนทิต้ี (Entity) แอททริบิว (Attribute) และความสัมพันธ์ (Relationship) ในรูปแบบ
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ของ Chen Model หรือ Crow’s Foot Model อย่างครบถ้วน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visio 
2013 

3)  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “ระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน”์ มีโครงสร้างและความสามารถในการท างานของระบบ ดังนี้ 
3.1  โครงสร้างในส่วนของ ผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย 

 3.1.1  การเข้าสู่ระบบ  
 3.1.2  การออกจากระบบ 
 3.1.3  การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว  
 3.1.4  การเปล่ียนรหัสผ่าน 
 3.1.5  การอนุมัติการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ 
 3.1.6  การยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ 
 3.1.7  การรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
 3.1.8  การแสดงข้อมูลการโพสต์ต่าง ๆ ของผู้ใช้งานระบบ  
 3.1.9  การลบโพสต์ข้อความหรือโพสต์แสดงความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบท่ีไม่เหมาะสม     

3.2  โครงสร้างในส่วนของ ผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย 
 3.2.1  การลงทะเบียนขอใช้งานระบบ 
 3.2.2  การเข้าสู่ระบบ 
 3.2.3  การออกจากระบบ      
 3.2.4  การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว      
 3.2.5  การเปล่ียนรูปภาพประจ าตัว      
 3.2.6  การเปล่ียนรหัสผ่าน     
 3.2.7  การค้นหาผู้ใช้งานตามช่ือ      
 3.2.8  แสดงผู้ใช้งานท้ังหมดท่ียังไม่ได้เพิ่มเป็นเพื่อน      
 3.2.9  แสดงผู้ใช้งานท้ังหมดท่ีรับเป็นเพื่อน      
 3.2.10  แสดงผู้ใช้งานท้ังหมดท่ีขอเป็นเพื่อนแต่ยังไม่ได้ตอบรับเป็นเพื่อน      
 3.2.11  การขอเพิ่มเป็นเพื่อน     
 3.2.12  การตอบรับการขอเพิ่มเป็นเพื่อน     
 3.2.13  การยกเลิกการเป็นเพื่อน    
 3.2.14  การโพสต์ข้อความหรือรูปภาพ     
 3.2.15  การโพสต์แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของตนเองหรือของผู้ใช้งานท่ีเป็นเพื่อน     
 3.2.16  การแสดงข้อมูลการโพสต์ต่าง ๆ ของตนเอง และเพื่อน    
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 3.2.17  การแก้ไขโพสต์ข้อความหรือโพสต์แสดงความคิดเห็นของตนเอง 
 3.2.18  การลบโพสต์ข้อความหรือโพสต์แสดงความคิดเห็นของตนเอง 

3.3  ก าหนดการแข่งขัน 
1)  ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีม ต้องรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที 
2)  ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายโดยใช้เครื่องแบบของสถานศึกษาท่ีสังกัด 
3)  ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมต้องน าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส่งในวันแรก      

ของการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมแจ้งซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในการแข่งขันตามท่ีคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันก าหนด 

4)  เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน จ านวน 2 วัน วันแรกแข่งขันการเขียนโปรแกรม จ านวน 8 ช่ัวโมง (รวมเวลา
การรับประทานอาหาร) วันท่ีสองน าเสนอผลงานการเขียนโปรแกรม 

5)  ขณะท าการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกบริเวณท่ีก าหนด ยกเว้นได้รับอนุญาตเท่านั้น 
6)  ไม่อนญุาตให้ผู้เข้าแข่งขันน าหนังสือ เอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูลและเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดเข้า

ห้องแข่งขัน 
7)  ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมใช้ภาษา HTML และ PHP เป็นภาษาหลักในการพัฒนาระบบร่วมกับ

ฐานข้อมูล MySQL หรือ MariaDB เท่านั้น 
3.4  สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 

1)  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลท่ัวไป หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (สามารถใช้จอภาพ
คอมพิวเตอร์ต่อพ่วงได้) จ านวน 2 เครื่อง ต่อ 1 ทีม พร้อม Driver ให้น าส่งในวันแรกของการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันและพร้อมตอบข้อซักถามคณะกรรมการด าเนินการในกรณีท่ีมีข้อสงสัย 
(คณะกรรมการด าเนินการต้องลบข้อมูลในเครื่องและติดต้ังโปรแกรมใหม่ท้ังหมด ตามข้อ 3.5 4)) 

2)  อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า (UPS)   
3)  ปล๊ักไฟ 

3.5  สิ่งที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันต้องเตรียม 
1)  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับการจัดท าเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อการ Upload ผลงานของผู้เข้า

แข่งขัน โดยใช้ระบบปฏิบัติการ CentOS 
2)  อุปกรณ์เครือข่ายส าหรับการเช่ือมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าแข่งขันกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
3)  จัดเตรียมข้อมูลในการแข่งขันให้กับผู้เข้าแข่งขัน เช่น รูปภาพ ส่ือผสม ส าหรับใช้ประกอบในการเขียน

โปรแกรม 
4)  ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน  

4.1)  โปรแกรม Web Server ท่ีจะใช้ในการพัฒนาระบบ หรือใช้ในการจัดการฐานข้อมูล  
4.2)  ระบบฐานข้อมูล (Database Server) ใช้ MySQL หรือ MariaDB เท่านั้น  
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4.3)  โปรแกรมท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมประเภท Text Editor ดังนี้ Eclipse หรือ Sublime Text 
หรือ Editplus หรือ Notepad หรือ Notepad++ หรือ NetBeans Editor หรือ Visual Studio 
Code หรือ ATOM เท่านั้น 

4.4)  โปรแกรมท่ีใช้ส าหรับการอัพโหลดไฟล์  WS-ftp  หรือ  Cuteftp  หรือ  SSH Secure Shell  
หรือ Filezilla 

4.5)    ไฟล์ Bootstrap Version 2.3.2 ขึ้นไป  
4.6)  ไฟล์ JQuery Version 2.0.0 ขึ้นไป 
4.7)  โปรแกรมท่ีใช้ส าหรับการออกแบบ Adobe Photoshop CS6 
4.8)  โปรแกรม Microsoft Visio 2013 

3.6  เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน 100 คะแนน   จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
1)  การเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) จ านวน 15 

คะแนน   ดังนี้ 
              1.1  ใช้สัญลักษณ์ถูกต้องตามรูปแบบของ Chen Model หรือ Crow’s Foot Model (จ านวน 5 
                     คะแนน) 
              1.2  การเขียนแผนภาพ ER-Diagram และการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิต้ีถูกต้อง (จ านวน 5 
                     คะแนน) 
              1.3  การสร้างฐานข้อมูล (Database) MySQL หรือ MariaDB ตรงตามแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ 
                     ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship  Diagram) ท่ีออกแบบไว้   (จ านวน 5 คะแนน) 

2)  โครงสร้างในส่วนของ ผู้ดูแลระบบ จ านวน 25 คะแนน ดังนี ้
               2.1  การเข้าสู่ระบบ (จ านวน 3 คะแนน) 
               2.2  การออกจากระบบ (จ านวน 2 คะแนน) 
               2.3  การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (จ านวน 3 คะแนน) 
               2.4  การเปล่ียนรหัสผ่าน (จ านวน 2 คะแนน) 
               2.5 การอนุมัติการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ (จ านวน 3 คะแนน) 
               2.6  การยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ (จ านวน 3 คะแนน) 
               2.7  การรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ (จ านวน 3 คะแนน) 
               2.8  การแสดงข้อมูลการโพสต์ต่าง ๆ ของผู้ใช้งานระบบ (จ านวน 3 คะแนน) 

    2.9  การลบโพสต์ข้อความหรือโพสต์แสดงความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบท่ีไม่เหมาะสม (จ านวน 3 
     คะแนน) 
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3)  โครงสร้างในส่วนของ ผู้ใช้งานระบบ จ านวน 40 คะแนน ดังนี ้
               3.1  การลงทะเบียนขอใช้งานระบบ (จ านวน 2 คะแนน) 
               3.2  การเข้าสู่ระบบ (จ านวน 2 คะแนน) 
               3.3  การออกจากระบบ (จ านวน 2 คะแนน) 
               3.4  การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (จ านวน 2 คะแนน) 
               3.5  การเปล่ียนรูปภาพประจ าตัว (จ านวน 2 คะแนน) 
               3.6  การเปล่ียนรหัสผ่าน (จ านวน 2 คะแนน) 
               3.7  การค้นหาผู้ใช้งานตามช่ือ (จ านวน 2 คะแนน) 
               3.8  แสดงผู้ใช้งานท้ังหมดท่ียังไม่ได้เพิ่มเป็นเพื่อน (จ านวน 2 คะแนน) 
               3.9  แสดงผู้ใช้งานท้ังหมดท่ีรับเป็นเพื่อน (จ านวน 2 คะแนน) 
               3.10  แสดงผู้ใช้งานท้ังหมดท่ีขอเป็นเพื่อนแต่ยังไมไ่ด้ตอบรับเป็นเพื่อน (จ านวน 2 คะแนน) 
               3.11  การขอเพิ่มเป็นเพื่อน (จ านวน 2 คะแนน) 
               3.12  การตอบรับการขอเพิ่มเป็นเพื่อน (จ านวน 2 คะแนน) 
               3.13  การยกเลิกการเป็นเพื่อน (จ านวน 2 คะแนน) 
               3.14  การโพสต์ข้อความหรือรูปภาพ (จ านวน 3 คะแนน) 
               3.15  การโพสต์แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของตนเองหรือของผู้ใช้งานท่ีเป็นเพื่อน (จ านวน 3 
                        คะแนน) 

3.16  การแสดงข้อมูลการโพสต์ต่าง ๆ ของตนเอง และเพื่อน (จ านวน 3 คะแนน) 
3.17  การแก้ไขโพสต์ข้อความหรือโพสต์แสดงความคิดเห็นของตนเอง (จ านวน 3 คะแนน) 
3.18 การลบโพสต์ข้อความหรือโพสต์แสดงความคิดเห็นของตนเอง (จ านวน 2 คะแนน) 

4)  เทคนิคการออกแบบและองค์ประกอบของโปรแกรม จ านวน 10 คะแนน   ดังนี้ 
               4.1  การแสดงผลรองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด (จ านวน 3 คะแนน) 
               4.2  การเลือกใช้ภาพ สี และส่ือประสม มีความเหมาะสม สวยงาม (จ านวน 3 คะแนน) 
               4.3  การเช่ือมโยงระบบมีความถูกต้อง (จ านวน 2 คะแนน) 
               4.4  มีความคิดสร้างสรรค์ (จ านวน 2 คะแนน) 

5)  การน าเสนอผลงาน  จ านวน  10 คะแนน   ดังนี ้
               5.1  บุคลิกภาพ เช่น น้ าเสียง ท่าทาง (จ านวน 2 คะแนน) 
               5.2  การแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรอืชุดท่ีกรรมการก าหนดสุภาพเรียบร้อย  (จ านวน 2 คะแนน) 
               5.3  ใช้ระยะเวลาตามท่ีก าหนด  (จ านวน 2 คะแนน) 

     5.4  การน าเสนอมีความชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์  (จ านวน 2 คะแนน) 
                5.5  การตอบค าถามถูกต้องและตรงกับข้อค าถาม (จ านวน 2 คะแนน)   
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          ** ในกรณีท่ีกรรมการไม่มีข้อค าถามตามข้อ 5.5 ให้คะแนนเต็มในข้อนี้ 
หมายเหตุ  หากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถอัพโหลดไฟล์และเรียกใช้งานระบบ “ระบบเครือข่ายสังคม

ออนไลน”์ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Server) ท่ีทางผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้ 
ตามข้อก าหนดได้ คณะกรรมการตัดสินจะไม่ท าการตรวจให้คะแนน 

3.7  คณะกรรมการตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสินเป็นบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกหรือเป็นข้าราชการครู ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

3.8  คณะกรรมการด าเนินงาน  
คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขัน
และเกณฑ์การตัดสิน และจัดการประชุมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขันและ
เกณฑ์การตัดสิน 
 

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

5. เกณฑ์รางวัล        
     5.1 ชนะเลิศ ได้คะแนนสูงสุด  
 5.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ  
 5.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
    5.4 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
    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 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6.5 รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6.6 รางวัลชมเชย      ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
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หมายเหตุ   
   1.  ผู้เข้าแข่งขันที่ท าคะแนนได้อยู่ในระดับตามเกณฑ์ ในข้อ 4 ได้รับเกียรติบัตรตามระดับคุณภาพ 
   2.  ผู้เข้าแข่งขันที่ท าคะแนน ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ 4 และข้อ 5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน 
   3.  โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
   4.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
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เกณฑ์การให้คะแนน   ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ท่ี รายละเอียด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
 1) การเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 

(Entity Relationship  Diagram)  (จ านวน 15 คะแนน) 
   

1 ใช้สัญลักษณ์ถูกต้องตามรูปแบบของ Chen Model หรือ 
Crow’s Foot Model 

5   

2 การเขียนแผนภาพ ER-Diagram และการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเอนทิต้ีถูกต้อง 

5   

3 การสร้างฐานข้อมูล (Database)  MySQL หรือ MariaDB  
ตรงตามแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมลู (Entity 
Relationship  Diagram) ท่ีออกแบบไว้ 

5   

 2) โครงสร้างในส่วนของ ผู้ดูแลระบบ  (จ านวน 25 
คะแนน) 

   

4 การเข้าสู่ระบบ 3   
5 การออกจากระบบ  2   
6 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 3   
7 การเปล่ียนรหัสผ่าน  2   
8 การอนุมัติการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ 3   
9 การยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ 3   
10 การรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 3   
11 การแสดงข้อมูลการโพสต์ต่าง ๆ ของผู้ใช้งานระบบ 3   
12 การลบโพสต์ข้อความหรือโพสต์แสดงความคิดเห็นของผู้ใช้งาน

ระบบท่ีไม่เหมาะสม     
3   
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ท่ี รายละเอียด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
 3) โครงสร้างในส่วนของ ผู้ใช้งานระบบ (จ านวน 40 

คะแนน) 
   

13 การลงทะเบียนขอใช้งานระบบ 2   
14 การเข้าสู่ระบบ 2   
15 การออกจากระบบ 2   
16 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 2   
17 การเปล่ียนรูปภาพประจ าตัว 2   
18 การเปล่ียนรหัสผ่าน 2   
19 การค้นหาผู้ใช้งานตามช่ือ 2   
20 แสดงผู้ใช้งานท้ังหมดท่ียังไม่ได้เพิ่มเป็นเพื่อน 2   
21 แสดงผู้ใช้งานท้ังหมดท่ีรับเป็นเพื่อน 2   
22 แสดงผู้ใช้งานท้ังหมดท่ีขอเป็นเพื่อนแต่ยังไม่ได้ตอบรับเป็น

เพื่อน 
2   

23 การขอเพิ่มเป็นเพื่อน 2   
24 การตอบรับการขอเพิ่มเป็นเพื่อน 2   
25 การยกเลิกการเป็นเพื่อน 2   
26 การโพสต์ข้อความหรือรูปภาพ 3   
27 การโพสต์แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของตนเองหรือของ

ผู้ใช้งานท่ีเป็นเพื่อน 
3   

28 การแสดงข้อมูลการโพสต์ต่างๆ ของตนเอง และเพื่อน 3   
29 การแก้ไขโพสต์ข้อความหรือโพสต์แสดงความคิดเห็นของ

ตนเอง 
3   

30 การลบโพสต์ข้อความหรือโพสต์แสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง 

2   
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ท่ี รายละเอียด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
 4) เทคนิคการออกแบบและองค์ประกอบของโปรแกรม 

(จ านวน 10 คะแนน) 
   

31 การแสดงผลรองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด 3   
32 การเลือกใช้ภาพ สี และส่ือประสม มีความเหมาะสม 

สวยงาม  
3   

33 การเช่ือมโยงระบบมีความถูกต้อง 2   
34 มีความคิดสร้างสรรค์ 2   
 5) การน าเสนอผลงาน (จ านวน 10 คะแนน)    

35 บุคลิกภาพ เช่น น้ าเสียง ท่าทาง 2   
36 การแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดท่ีกรรมการก าหนดสุภาพ

เรียบร้อย 
2   

37 ใช้ระยะเวลาตามท่ีก าหนด 2   
38 การน าเสนอมีความชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ 2   
39 การตอบค าถามถูกต้องและตรงกับข้อค าถาม  

** ในกรณีท่ีกรรมการไม่มีข้อค าถามให้คะแนนเต็มในข้อนี้ 
2   

รวม 100   
 


