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การแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร 
 

กิจกรรมท่ี 38 : การใชงาน Microsoft Office Access 2016 
กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี 20 มีนาคม 2562   เวลา 09.00 - 12.00 น.  และ เวลา 13.00 - 14.00 น. 
สถานท่ี : หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 6 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
การแขงขัน : ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน 
ผูประสานงาน : 1. ผูชวยศาสตราจารยวัชรีย  ก่ิงทอง โทร. 084-1385917 
   
 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลดวย Microsoft Office Access 2013 จัดการแขงขันวันท่ี 20 มีนาคม 2562 
เริ่มตั้งแตเวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 14.00 น. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 6 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแบงการแขงขันออกเปนรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คนรวมท้ังหมด 8 คน ภายใตโจทยท่ี
คณะกรรมการกําหนดข้ึน 

เนื้อหาการแขงขันมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 การแปลง (ER-Diagram) ใหเปน (Relation)  20  คะแนน  
 การจัดการตารางและความสัมพันธระหวางตาราง  10 คะแนน  
 การสรางฟอรม  10  คะแนน  
 การสรางรายงานและการสรางรายงานจากการคิวรี่  10  คะแนน  
 การคิวรี่ (Filter, Range, ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด)  10  คะแนน  
 การสรางฟลดจากการคํานวณ  10  คะแนน  
 การคิวรี่เพ่ือการแทรก ลบ แกไข และคนหาขอมูล  10  คะแนน  
 การปองกันขอมูล  10  คะแนน  
 ความเหมาะสมในการใชงาน (User Friendly)  10  คะแนน   
   รวม  100   คะแนน 
กติกาการแขงขัน 
 1. ผูเขาแขงขันปฏิบัติตามคําสั่งจากโจทยท่ีกําหนดให โดยใชเวลาในการแขงขัน จํานวน 3 ช่ัวโมง เริ่มเวลา 09.00 - 
12.00 น. และเวลา 13.00 - 14.00 น. 
 2. ผูเขาแขงขันปฏิบัติการใชโปรแกรม Microsoft Office Access 2016 เทาน้ัน (เมนูการใชงานเปนภาษาอังกฤษ) 
หน่ึงคนตอหน่ึงเครื่อง  
 3. ผูเขาแขงขันจะเขาหองแขงขันกอนเวลา 15 นาที และหากมาทีหลังจากการเริ่มสอบแลว 15 นาที จะถูกตัดสิทธ์ิใน
การแขงขัน  
 4. ผูเขาแขงขันจะตองแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชนตอผูคุมการแขงขัน  
 5. ผูเขาแขงขันท่ีทุจริต จะถูกปรับใหไดคะแนน 0 คะแนน  
 6. การแขงขันแบงออกเปนรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน 
ระเบียบการแขงขัน  
 1. ผูเขาแขงขันจะตองรายงานตัวตอกรรมการดําเนินการแขงขัน ตามวันและเวลาท่ีกําหนด  
 2. ในระหวางการแขงขัน จะไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันออกนอกบริเวณท่ีทําการแขงขัน  
 3. ผูเขาแขงขันตองแตงการชุดนักศึกษาใหสุภาพเรียบรอย  
 4. ผู เขาแขงขันตองมีบัตรประจําตัวนักศึกษาของสถานท่ีศึกษาอยูหรือมีบัตรประจําตัวประชาชนแสดงตอ 
คณะกรรมการการแขงขัน ท้ังน้ีตองเปนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
เทาน้ัน  
 5. กรณีผูเขารวมแขงขันมีขอสงสัยเก่ียวกับการแขงขัน ใหสอบถามคณะกรรมการควบคุมการแขงขันเทาน้ัน 
 6. หามมิใหนําเครื่องมือหรืออุปกรณใด นอกเหนือจากท่ีกําหนดใหไวเขาไปในบริเวณท่ีทําการแขงขัน  (หลังจากท่ี
กรรมการควบคุมการแขงขันพิจารณาแลว)  
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 7. การแขงขันจะดําเนินการตามวัน เวลา ท่ีกําหนดไว  
 8. การพิจารณาคะแนน ใหถือมตขิองคณะกรรมการผูควบคุมและกรรมการตันสินเปนอันขาด  
 9. กรณีเกิดปญหาใดๆ ข้ึนระหวางการแขงขัน ใหประธานจัดการแขงขันเปนผูพิจารณาและช้ีขาด  
 10. นักศึกษา 1 คน มีสิทธ์ิเขาแขงขันได 1 รายการเทาน้ัน 
 
เกณฑการตัดสิน 

การตัดสินผลการแขงขันกําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน 3 ระดับ คือ เกณฑเหรียญทอง เกณฑเหรียญเงิน เกณฑ 
เหรียญทองแดง ดังน้ี 

ประเภทเหรียญ คะแนน 
เหรียญทอง 80 - 100 
เหรียญเงิน 70 - 79 
เหรียญทองแดง 60 - 69 

สิ่งท่ีผูแขงขันเตรียมมา 
 - บัตรนักศึกษา หรือบัตรประจําตวัประชาชน 
 - สําเนาบัตรประชาชน 

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (4 คน) 

1. ผูชวยศาสตราจารยวัชรีย  ก่ิงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
2. อาจารยรัชนิดา รอดอ้ิว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   
3. อาจารยกิตติพงษ  ภูพัฒนวิบูลย     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
4. อาจารยพิศาล  คงเอียด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี          

 
อาจารยผูควบคุมทีม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. ผูชวยศาตราจารยวัชรยี  ก่ิงทอง โทร. 084-1385917 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   

2. อาจารยรัชนิดา รอดอ้ิว โทร. 061-7197956 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     

3. อาจารยกิตติพงษ  ภูพัฒนวิบูลย  โทร. 092-5494561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี          

4. อาจารยพิศาล  คงเอียด   โทร. 089-7180404 
 
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. นายธีรภัทร ดิษฐลําดับ 
2. นางโชติวัฒน แสงโสม 

อาจารยผูควบคุม 
1. ผูชวยศาตราจารยวัชรีย  ก่ิงทอง 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
1. นางสาวอนันดา ทองคําเปลว 
2. นางสาวกาญจนา ไทรไกรกระ 
3. นายจิรพัทธ ชวยพันธ 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยรัชนิดา รอดอ้ิว 



 

หนา 119 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1. นายชัชวาลย อุปดิษฐ 
2. นายณุชา บานเกาะใต 
3. นายอนุตพงษ ดอนเมฆ 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
1. นางสาวปาลติา รูปสม 
2. นายภาณุมาส เพิกพิน 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยพิศาล  คงเอียด 


