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การแขงขันทักษะทางวิชาการดานคอมพิวเตอร 
 

กิจกรรมท่ี 39 การออกแบบ Info graphic สําหรับธุรกิจ 
กําหนดการแขงขนั: วันท่ี 20 มีนาคม 2562  เวลา 09.30 น. - 11.30 น. 
สถานท่ี : หองปฏิบัติคอมพิวเตอร 1862 คณะวิทยาการจัดการ  
การแขงขัน : ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน 
ผูประสานงาน   
 1. อาจารย ดร.วิวิศณ สุขแสงอราม  โทร. 086-3222642 
 2. อาจารย ดร.พนารัตน แสงวิจติร โทร. 098-2845419  
 3. อาจารยกสมล ชนะสุข โทร. 084-6509905 
 4. อาจารยวิยะดา พลชัย โทร. 086-3301087 

 การแขงขัน การออกแบบ Info graphic สําหรับธุรกิจ จัดการแขงขันวันที่ 20 มีนาคม 2562  เริ่มตั้งแต
เวลา 09.30 – 11.30 น. และเวลา 13.00 – 15.00 น. ปฏิบัติการใชโปรแกรมการออกแบบ Info graphic สําหรับธุรกิจ 
สรางช้ินงานโดยใชเวลา 2 ช่ัวโมง และนําผลงานนําเสนอรอบบาย คนละไมเกิน 10 นาที ณ หอง 1862 หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ช้ัน 6 (รอบเชา) และหอง 1821 (รอบบาย) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแบงการ
แขงขันออกเปนรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คนรวมท้ังหมด 8 คน ภายใตหัวขอท่ีคณะกรรมการกําหนด  
 
กติกาการแขงขนั 
 1. ผูเขาแขงขันสามารถสืบคน ขอมูล รูปภาพ เพ่ือใชในการสราง Info Graphic ไดตลอดการแขงขัน 
 2. ผูเขาแขงขันสามารถใชโปรแกรม adobe Photoshop cc 2018 หรือ adobe illustrator cc 2018 เทาน้ัน 
 3. ขนาดของการออกแบบ info graphic เทากับขนาดของกระดาษ A2 
 4. ผูเขาแขงขันสามารถใชภาษาท่ีใชในการนําเสนอเน้ือหา สามารถใชไดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5. ผูเขาแขงขันท่ีนํารูปภาพมาจากอินเทอรเน็ตตองระบุแหลงท่ีมาของขอมูลในภาพ info graphic 
 6. ผูเขาแขงขันใชเวลาในการออกแบบ Info graphic สําหรับธุรกิจ จากขอมลูตามหัวขอท่ีกําหนด 2 ช่ัวโมง โดยเริม่ 09.30 น. – 11.30 น. 
 7. ผูเขาแขงขันนําเสนอผลงาน ณ หอง 1821 คณะวิทยาการจัดการ ชวงเวลา 13.00 น. เปนตนไป ตอคณะกรรมการ
นําเสนอไมเกิน 10 นาที 
 8. การแขงขันเปนการแขงขันรายบุคคล ตัวแทนมหาวิทยาลัยละ 2 คน  
 9. ผูเขาแขงขันจะตองเขาหองแขงขันกอนเวลา 15 นาที และหากมาหลังจากท่ีเริ่มสอบแลว 15 นาทีจะถูกตัดสิทธ์ิใน
การแขงขัน 
 10. ผูเขาแขงขันจะตองแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน ตอผูคุมการแขงขัน 
 11. ผูเขาแขงขันท่ีทุจริต จะถูกปรับใหไดคะแนน 0 คะแนน 
 
ระเบียบการแขงขัน 
 1. ผูเขาแขงขันจะตองรายงานตัวตอกรรมการดําเนินการแขงขัน ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
 2. ในระหวางการแขงขัน จะไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันออกนอกบริเวณท่ีทําการแขงขัน 
 3. ผูเขาแขงขันตองแตงชุดนักศึกษาใหสุภาพเรียบรอย 
 4. ผูเขาแขงขันตองมีบัตรประจําตัวนักศึกษาของสถานท่ีศึกษาอยูหรือมีบัตรประจําตวัประชาชนแสดงตอคณะกรรมการ
แขงขัน 
 5. กรณีผูเขารวมแขงขันมีขอสงสัยเก่ียวกับการแขงขัน ใหสอบถามคณะกรรมการควบคุมการแขงขันเทาน้ัน 
 6. หามมิใหนําเครื่องมือหรืออุปกรณใด นอกเหนือจากท่ีกําหนดใหไวเขาไปในบริเวณท่ีทําการแขงขัน (หลังจากท่ี
กรรมการควบคุมการแขงขันพิจารณาแลว) 
 7. การแขงขันจะดําเนินการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
 8. การพิจารณาคะแนน ใหถือมติของคณะกรรมการผูควบคุมและกรรมการตัดสินเทาน้ัน 
 9. กรณเีกิดปญหาใดๆ ข้ึนระหวางการแขงขัน ใหประธานจัดการแขงขันเปนผูพิจารณาและช้ีขาด 
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 10. นักศึกษา 1 คน มีสิทธ์ิเขาแขงขันได 1 รายการเทาน้ัน 
 
เกณฑการตัดสิน  
 การตัดสินภาพ info graphic จะพิจารณาภาพของ info graphic ตามเกณฑดานลางน้ี โดยคิดเปนรอยละ 100 ของ
คะแนนท้ังหมด 
 1. ความสอดคลองของเน้ือหากับหัวขอท่ีกําหนด 
 2. ความถูกตองของเน้ือหาตามหลกัวิชาการ 
 3. ความคิดสรางสรรค 
 4. ความสวยงาม (องคประกอบศลิป) 
 5. เทคนิคในการสรางผลงาน 
 การตัดสินผลการแขงขันเปนเกณฑมาตรฐาน 3 ระดับ คือ เกณฑเหรียญทอง เกณฑเหรยีญเงิน เกณฑเหรียญทองแดง 
ดังน้ี 

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

 
สิ่งท่ีผูแขงขันเตรียมมา 
 - บัตรนักศึกษา หรือบัตรประจําตวัประชาชน 
 - สําเนาบัตรประชาชน 
 
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณท่ีเจาภาพเตรียมให 
 1. คอมพิวเตอรและโปรแกรมท่ีใชในการแขงขัน 
 2. บัญชีและรหสัผานในการเขาใชอินเทอรเน็ตในการแขงขัน 
 

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย 
 1. อาจารย ดร.วิวิศณ สุขแสงอราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 2. อาจารย ดร.พนารัตน แสงวิจติร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 3. อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 4. อาจารยวิยะดา พลชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
อาจารยผูควบคุมทีม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 1. อาจารย ดร.วิวิศณ สุขแสงอราม  โทร. 086-3222642 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 2. อาจารย ดร.พนารตัน แสงวิจติร โทร. 098-2845419 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 3. อาจารยกสมล ชนาสุข โทร. 084-6509905 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 4. อาจารยวิยะดา พลชัย โทร 086-3301087 
 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
1. นางสาวปยาภรณ พิชิตวิจัย 
2. นายศศลักษณ สาคร 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารย ดร.วิวิศณ สุขแสงอราม 
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รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
1. นายณัฐพล อโศกสกุล 
2. นางสาวชนิตา พรมชาต ิ

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารย ดร.พนารัตน แสงวิจิตร 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1. นายวีรภัทร สมบูรณวงศ 
2. นายรณพร พัวรักษา 
3. นายสันตภิาพ ศรีจันทร 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารย ดร.เดช ธรรมศริ ิ
2. อาจารยกสมล ชนะสุข 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
1. นางสาวปยนุช เพ็งไพบูลย 
2. นางสาวอัจฉราพรรณ สมบูรณด ี
3. นางสาววิยะดา พลชัย 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยวิยะดา พลชัย 


