การแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร
กิจกรรมที่ 32 : การสรางการตูนแอนิเมชัน (Animation)
กําหนดการแขงขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 8.30 – 14.00 น.
สถานที่ : หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 26201 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 26)
การแขงขัน : ประเภททีม ทีมละ 3 คน มหาวิทยาลัยละไมเกิน 2 ทีม
ผูประสานงาน : 1. อ.เกรียงไกร จริยะปญญา
โทร. 086-5993526
2. อ. จ.ส.อ.หญิงจุฑาภรณ ชาตินฤมาณ โทร. 086-9050683
รูปแบบการแขงขัน
1. การออกแบบผลงานดวย Storyboard
2. การสรางผลงานดวยโปรแกรม Adobe Flash CS6
3. การนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการ
กติกาการแขงขัน
1. การแขงขันประเภททีม ทีมละ 3 คน มหาวิทยาลัยละไมเกิน 2 ทีม
2. ใชโปรแกรม Adobe Flash CS6 เปนหลัก (ตัดตอเสียง ใช Software ของ Adobe เปนหลัก)
3. โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จะถูกติดตั้งใหเหมือนกันทุกเครื่อง (ถาจะใชโปรแกรมอื่น ตองไดรับการยินยอม
จาก 3 ใน 4 ของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย)
4. เสี ย งประกอบ (รู ป แบบของไฟล .mp3, .mp4 และ wave เป น ต น ) จั ด เก็ บ ใน Flash drive ให แ ต ล ะ
มหาวิทยาลัยเตรียมมาเพื่อทางมหาวิยาลัยเจาภาพรวบรวม และบันทึกแบงใหทุกทีมที่ลงแขงขัน
5. งดเสียงพากยและขอความ ใหเนนสื่อความหมายดวยภาพ โดยใชเสียงประกอบจากขอ 4 เทานั้น
6. ผลงานมีความยาวไมต่ํากวา 2 นาที
7. ทุกทีมเตรียม Mouse Pen พรอม Software ติดตั้งมาเอง
8. มหาวิทยาลัยเจาภาพเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร PC จํานวน 3 เครื่อง ตอ 1 ทีม พรอมหูฟง, Microphone
9. กําหนดหัวขอเรื่อง ดวยการใชคําหลัก (Keyword) ของที่แตละมหาวิทยาลัยเตรียมมา 3 คําหลัก ดวยวิธี
เลือกจับคําหลักของมหาวิทยาลัยแตละแหงมา 1 คําหลัก เพื่อใหผูเขารวมแขงขันนําไปใชออกแบบผลงาน
10. กําหนดการของการแขงขัน มีดังนี้
- เวลา 08.30 – 09.00 น. ผูเขารวมแขงขันตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรและติดตั้งอุปกรณ Mouse Pen
- เวลา 09.00 – 14.00 น. ออกแบบและสรางผลงาน การตูนแอนิเมชั่น
- เวลา 14.00 – 15.00 น. ผูเขารวมแขงขันนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการ
11. นักศึกษาผูเขาแขงขันจะตองเปนนักศึกษาอยูในวงรอบของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
11.1 หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ป ตองเปนนักศึกษารหัส 58 - 61
11.2 หลักสูตร ปริญญาตรี 5 ป ตองเปนนักศึกษารหัส 57 – 61
11.3 บัตรประจําตัวนักศึกษาเปนหลักฐานการลงทะเบียน
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เกณฑการตัดสิน
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
รางวัลชมเชย

คะแนนรวมสูงสุด
คะแนนรวม
คะแนนรวม
คะแนนรวม

อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3 และ 4
อันดับที่ 5, 6, 7 และ 8

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :
1. อ.เกรียงไกร จริยะปญญา

2. ..................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................

อาจารยผูควบคุมทีม

1. อาจารยจ.ส.อ.หญิงจุฑาภรณ ชาตินฤมาณ
2. อาจารยอานัส หนองทองคํา
3. อาจารยโกวิทย ชนะเคน
4. ผูชวยศาสตราจารย.ดร.สุรีวรรณ แจงจิตร

โทร. 086-9050683
โทร. 095-7350007
โทร. 087-8520763
โทร. 081-8808531

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายวัลลภ ผานคุม
2. นายมาวิน ไขมุกข
3. นายศรัณพงศ โยนะพันธุ
4. นางสาวพัชติยา อภิสิทธิ์แกวเจริญ
5. นางสาวฐานิช นอมถวาย
6. นางสาวอนัญญา จังสายสวาง
7. นาย วรรณชนะ เเสนสุรยี 
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยจ.ส.อ.หญิงจุฑาภรณ ชาตินฤมาณ
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1. นายทวีศักดิ์ ทัตธนเทวัญ
2. นายพศุตม เพิ่มสุข
3. นางสาวประภัสสร นิลกําแหง
4. นายวัชระ อํานาจบัณฑิต
5. นายเจสันต แรทอง
6. นายวัฒนชัย บัวพรม
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยสุจิตตรา จันทรลอย
2. อาจารยสุธิดา ปรีชานนท
3. อาจารยอาณัติ หนอทองคํา
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รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายโกวิทย ชนะเคน
2. นางสาวธัญนันทร สัจจะบริบูรณ
3. นายทิวากร ภูงาม
4. นายรัชชานนท สัลลกะชาต
5. นางสาวพิชยา รัตนยะนนท
6. นายพลภัทร ตันวิทยา
7. นายกิจพิทักษ เมาระพงษ
8. นางสาวกุลยา เจริญมงคลวิไล
9. นายธนเดช พามั่งคั่ง
10. นางสาวสุมิตรา ประจันตะเสน
11. นายธนวัฒน ใบบัว
12. นายอลัน ขลิบเพ็ง
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยสุชารัตน จันทาพูนธยาน
2. อ.ดร.ศัลยพงศ วิชัยดิษฐ
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาว อังคณา ปานปน
2. นาย กิตติพงศ มโนธรรมมั่นคง
3. นางมนตสวรรค พลอยมุกดา
4. นาย พรศักดิ์ จบเจนภัย
5. นางสาว วรกมล พิกุลทอง
6. นาย วศิล ไคลมี
อาจารยผูควบคุม
1. ผศ.ดร.สุรีวรรณ แจงจิตร
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