การแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร

กิจกรรมที่ 36 : การจัดรูปแบบเอกสารดวย Microsoft Office Word 2016
กําหนดการแขงขัน : วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่ : หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การแขงขัน : ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน
ผูประสานงาน : 1. อาจารยธิดารัตน ปนทอง โทร. 093-6159165
2. อาจารยวรวุทธิ์ ยิ้มแยม โทร. 094-9929455
การจัดรูปแบบเอกสารดวย Microsoft Office Word 2016 จัดการแขงขันวันที่ 20 มีนาคม 2562 เริ่มตั้งแตเวลา
09.00 - 12.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแบงการ
แขงขันออกเปนรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน รวมทั้งหมด 8 คน ภายใตโจทยที่คณะกรรมการกําหนดขึ้น
เนื้อหาการแขงขันมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
นครปฐม
การใชคําสั่งจัดรูปแบบของขอความและตัวอักษรลักษณะตางๆ
10 คะแนน
การพิมพงานตามรูปแบบที่กําหนด
15 คะแนน
เพชรบุรี
การแทรกรูปภาพ
5 คะแนน
การจัดการกับขอความ เชน การตะแคงขาง
10 คะแนน
การสรางภาพลายน้ํา
10 คะแนน
จอมบึง
การใสลวดลายที่ขอบกระดาษ
10 คะแนน
การสรางตารางและการคํานวณ
15 คะแนน
กาญจนบุรี การสรางจดหมายเวียน
25 คะแนน
รวม
100 คะแนน
กติกาการแขงขัน
1. ผูเขาแขงขันปฏิบัติตามคําสั่งจากโจทยที่กําหนดใหโดยใชเวลาในการแขงขัน จํานวน 3 ชั่วโมง เริ่มเวลา 09.00 12.00 น.
2. ผูเขาแขงขันปฏิบัติการใชโปรแกรม Microsoft Office Word 2016 เทานั้น (เมนูการใชงานเปนภาษาอังกฤษ) หนึ่ง
คนตอหนึ่งเครื่อง
3. ผูเขาแขงขันจะเขาหองแขงขันกอนเวลา 15 นาที และหากมาทีหลังจากการเริ่มสอบแลว 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์ใน
การแขงขัน
4. ผูเขาแขงขันจะตองแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชนตอผูคุมการแขงขัน
5. ผูเขาแขงขันที่ทุจริต จะถูกปรับใหไดคะแนน 0 คะแนน
6. การแขงขันแบงออกเปนรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน
ระเบียบการแขงขัน
1. ผูเขาแขงขันจะตองรายงานตัวตอกรรมการดําเนินการแขงขัน ตามวันและเวลาที่กําหนด
2. ในระหวางการแขงขัน จะไมอนุญาตใหผเู ขาแขงขันออกนอกบริเวณที่ทําการแขงขัน
3. ผูเขาแขงขันตองแตงการชุดนักศึกษาใหสุภาพเรียบรอย
4. ผู เ ข า แข ง ขั น ต อ งมี บั ต รประจํ า ตั ว นั ก ศึ ก ษาของสถานที่ ศึ ก ษาอยู ห รื อ มี บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนแสดงต อ
คณะกรรมการการแขงขัน ทั้งนี้ตองเปนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
เทานั้น
5. กรณีผเู ขารวมแขงขันมีขอสงสัยเกี่ยวกับการแขงขัน ใหสอบถามคณะกรรมการควบคุมการแขงขันเทานั้น
6. หามมิใหนําเครื่องมือหรืออุปกรณใด นอกเหนือจากที่กําหนดใหไวเขาไปในบริเวณที่ทําการแขงขัน (หลังจากที่
กรรมการควบคุมการแขงขันพิจารณาแลว)
7. การแขงขันจะดําเนินการตามวัน เวลา ที่กําหนดไว
8. การพิจารณาคะแนน ใหถือมติของคณะกรรมการผูควบคุมและกรรมการตันสินเปนอันขาด
9. กรณีเกิดปญหาใดๆ ขึ้นระหวางการแขงขัน ใหประธานจัดการแขงขันเปนผูพิจารณาและชี้ขาด
10. นักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์เขาแขงขันได 1 รายการเทานั้น
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เกณฑการตัดสิน
การตัดสินผลการแขงขันกําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน 3 ระดับ คือ เกณฑเหรียญทอง เกณฑเหรียญเงิน เกณฑ
เหรียญทองแดง ดังนี้
ประเภทเหรียญ
คะแนน
เหรียญทอง
80 - 100
เหรียญเงิน
70 - 79
เหรียญทองแดง
60 - 69
สิ่งที่ผูแขงขันเตรียมมา
- บัตรนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาบัตรประชาชน
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (4 คน)
1. อาจารยธิดารัตน ปนทอง
2. อาจารย ดร.พนารัตน แสงวิจติ ร
3. อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ
4. อาจารยวิยะดา พลชัย
อาจารยผูควบคุมทีม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. อาจารยธิดารัตน ปนทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
2. อาจารย ดร.พนารัตน แสงวิจติ ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4. อาจารยวิยะดา พลชัย

โทร. 093-6159165
โทร. 098-2845419
โทร. 083-4245646
โทร. 086-3301087

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โทร. 093-6159165
โทร. 098-2845419
โทร. 083-4245646
โทร. 086-3301087

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวกัณฐิกา แสงหิรัญ
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยธิดารัตน ปนทอง
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1. นางสาวชลลดา เสือคง
2. นางสาวภัทรวดี ปนหยา
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารย ดร.พนารัตน แสงวิจิตร
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวคุณติ าพร พิมพิรตั น
2. นายพิสิฐ มั่นหลง
3. นางสาวสุวรรณา จงทอง
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง
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2. อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายจิรัฐติกาล พระแทน
2. นายชัยวัฒน วะวิทักษ
3. นางสาววิยะดา พลชัย
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยวิยะดา พลชัย
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