
 

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 
วิชา  ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ระดับ ปวส. 

*************************************************************************** 
1.วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 

1.1   เพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC2019,  
                   Adobe Premiere Pro CC2019, Adobe Animate CC2019, Corel VideoStudio Pro x5,  
                 After Effect และ โปรแกรมแปลงไฟล์เสียง Format Factory ในการสร้างสื่อประสมมัลติมีเดีย 
                 ได ้
2. วิธีด าเนินการสอบ 

2.1 รายงานตัวเพ่ือรับทราบห้องสอบและรหัสในการบันทึกข้อมูล 
2.2 เข้าห้องสอบพร้อมกับจับฉลากหมายเลขเครื่องที่นั่งสอบ 
2.3 บันทึกข้อสอบตามท่ีคณะกรรมการคุมสอบก าหนด ไม่อนุญาตให้บันทึกเป็นชื่อวิทยาลัยหรือใส่ 

                 สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
3. .สิ่งท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง (ถ้ามี) 
  - ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน 
4. สิ่งท่ีเจ้าภาพจัดเตรียมให้  
      4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมในการแข่งขัน 
       4.2  ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน 

4.3 โปรแกรม Adobe Photoshop CC2019, Adobe Animate CC2019,   
      Adobe Premiere Pro  CC2019, Corel VideoStudio Pro x5, After Effect และโปรแกรม   
      แปลงไฟล์เสียง Format Factory 

5. ค่าสมัคร 
 5.1 เจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนด 
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

วิชา  ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ระดับ  ปวส.  เวลา  4  ชั่วโมง   
วันที่แข่งขัน .......................................... 

สนามสอบ ............................................................................................... 
 
ค าสั่ง  ผู้แข่งขันทุกทีมจะต้องสร้างวีดีโอน าเสนอในหัวข้อเรื่อง MV เพลงชาติไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ฉากตอนต้น ให้ผู้แข่งขันออกแบบธงชาติเป็นท า Animation ธงเคลื่อนไหว 5 วินาที ด้วยโปรแกรม 
After Effect หรือ Animate 

2. ฉากที่ 2 ให้ผู้แข่งขัน อัดเสียง  
“ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย 
เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช 
และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” 

โดยฉากท่ี2 นี้มีพ้ืนหลังของฉากนี้ให้ออกแบบภาพด้วย Photoshop มาเป็นพ้ืนหลัง และให้มีข้อความ
เลื่อนขึ้นมาจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน  

3. ฉากที่3 ให้น าภาพ,คลิปวีดีโอ,ข้อความและเสียงประกอบน าไปตัดต่อด้วยโปรแกรม Adobe 
Premiere หรือ โปรแกรมตัดต่อที่เตรียมไว้ เรียงจนจบเพลงชาติ 

4. ภาพวีดีโอที่น ามาต่อกันต้องใส่ Transition ทุกจุดที่มีการต่อ 
5. ฉากที่ 3 จะต้องมีเนื้อเพลงชาติแสดงตรงกับค าร้องทั้งเพลง 
6. เนื้อเพลงชาติจะต้องท าแถบสีวิ่งตามค าร้องทั้งเพลง 
7. ฉากจบตอนท้ายเพลง ให้แสดงภาพ 1 ภาพที่ออกแบบด้วย Photoshop 1 ภาพ 
8. ในการตัดต่อ จะต้องมี1จุดที่มีการน าวัตถุ มาเรียงเป็น 4 เฟรม บนซ้าย บนขวา ล่างซ้าย ล่างขวา 
9. ในการตัดต่อจะต้องมีฉากวีดีโอ 1 ฉากที่มีการท า Slow motion  
10. ในการตัดต่อจะต้องมีการท า sensor 1 ฉาก 
11. ให้ก าหนดขนาดวีดีโอที่ท าเสร็จมีขนาด 720 p 
12. ชนิดวีดีโอ MP4 
13. วีดีโอไม่เกิน 2 นาที 

ดาวน์โหลดข้อมูลและรูปภาพในการท าข้อสอบ  https://bit.ly/3HlXbCy 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ   
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
วิชา ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ระดับ ปวส. เวลา 4 ชั่วโมง   

******************************************************************* 
หมายเลขผู้เข้าแข่งขัน.............................................................................................................................. 
หมายเลขเครื่องผู้เข้าแข่งขัน..................................................................................................................... 

 
ล าดับ

ที ่
เกณฑ์การให้คะแนน 

ค่าคะแนน 
1 0 

1 
ฉากตอนต้น ท า Animation ธงเคลื่อนไหว 5 วินาที ด้วยโปรแกรม After Effect 
หรือ Animate 

  

2 ฉากที่2 มีการอัดเสียงจากผู้เข้าแข่งขันครบถ้วน    
3 ฉากที่2 นี้มีพ้ืนหลังของฉากที่ออกแบบภาพด้วย Photoshop มาเป็นพ้ืนหลัง   
4 ฉากที่2  มีข้อความเลื่อนขึ้นมาจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน   
5 ฉากที่3 ได้น าภาพ,คลิปวีดีโอ,ข้อความและเสียงประกอบ เรียงจนจบเพลงชาติ   
6 ใส่ Transition ทุกจุด   
7 ฉากที่ 3 มีเนื้อเพลงชาติแสดงตรงกับค าร้องทั้งเพลง   
8 เนื้อเพลงชาติมีแถบสีวิ่งตามค าร้องทั้งเพลง   
9 ฉากจบตอนท้ายเพลง แสดงภาพ 1 ภาพที่ออกแบบด้วย Photoshop    
10 มี1จุดที่มีการน าวัตถุ มาเรียงเป็น 4 เฟรม   
11 มีฉากวีดีโอ 1 ฉากท่ีมีการท า Slow motion   
12 มีการท า sensor 1 ฉาก   
13 ก าหนดขนาดวีดีโอที่ท าเสร็จมีขนาด 720 p   
14 ชนิดวีดีโอ MP4   
15 วีดีโอห้ามเกิน 2 นาที   

รวมจ านวนข้อ 15 
รวมคะแนน 100 คะแนน  (จ านวนข้อที่ได้ x 10 / 1.5) 100 

หมายเหตุ  ท าได้    = 1  
              ท าไม่ได้ = 0 
 

ลงช่ือ.......................................................ประธาน 
(.........................................................) 

 
ลงช่ือ................................................กรรมการ  ลงช่ือ................................................กรรมการ 
  (.......................................................)      (.......................................................) 


