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การแขงขันทักษะทางดานวิชาสารสนเทศศาสตร 
 

กิจกรรมท่ี 26 : การสืบคนขอมูล 
กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี 19 มีนาคม 2562   เวลา 08.30 – 16.30 น.   
สถานท่ี : ศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
การแขงขัน : ประเภท ทีม ทีมละไมเกิน 2 คน มหาวิทยาลัยละไมเกิน 2 ทีม สํารอง 1 ทีม 
ผูประสานงาน : 1. อ. สิรินาฎ  วงศสวางศิริ โทร. 084-1103448 
  2. อ. สัญญา  ธีระเดชอุปถัมภ โทร. 081-2502359 
  

รายชื่อกรรมการตัดสิน : 
1. ………………………………………… มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
2. ………………………………………… มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม   
3. ............................................... มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง 

4. ผูชวยศาสตราจารรย.ดร.นิลุบล ทองชัย มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี
 

กติกาการแขงขัน 
1. กําหนดใหการแขงขันเปนเฉพาะประเภททีม มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม ทีมละ 2 คน 
2. ผูเขารวมแขงขันแตละทีม สงตัวแทนมาจับสลากเลือกตําแหนงโตะคอมพิวเตอรท่ีใชการแขงขัน 

รับ username & Password และทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร เปนระยะเวลา 20 นาที กอนเริ่มการแขงขัน 
3. ผูเขารวมแขงขันแตละทีม จะตองตอบคําถามท่ีกรรมการตั้งไว คําถามมาจากกรรมการของ

มหาวิทยาลัยท่ีเขารวมการแขงขัน มหาวิทยาลัยละ 4 ขอ โดย 2 ขอ เปนคําถามหลัก อีก 2 ขอ เปนคําถาม
สํารอง ใชในกรณีผูแขงขันมีคะแนนเทากัน ท้ังนี้ ตองมีทีมจากมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขันไมนอยกวา 3 ทีม 
จึงจะทําการแขงขันได 

4. คําถามใหกรรมการพิมพดวยโปรแกรม Microsoft office Power Point พรอมเฉลยคําตอบท่ีถูกตอง 
และนํามาในวันแขงขัน เพ่ือพิจารณารวมกันกอนเริ่มการแขงขัน กําหนดคะแนนขอละ 1 คะแนน ใชเวลาใน
การแขงขัน ขอละ 10 นาที 

5. เม่ือถึงเวลาแขงขัน ใหกรรมการหรือผูแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเขารวมแขงขันเปนผูจับสลาก
และอานคําถามใหฟง จบแลว เจาหนาท่ีกดกริ่ง ใหผูแขงขันทําการสืบคนจากฐานขอมูลของ สกอ. หรือ 
search engine ตาง ๆ  

6. ผูแขงขันคนขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวใหแสดงเนื้อหาของเอกสารไวท่ีหนาจอคอมพิวเตอรใหชัดเจน 
เชน บทคัดยอ หรือเอกสารฉบับเต็ม ฯลฯ แลวจึงคอยนําลูกปงปองไปใสในโหลแกว หลังจากนั้น หาม
ดําเนินการปรับแกใด ๆ ท่ีหนาจอท้ังสิ้น 

7. เม่ือใกลหมดเวลาในแตละขอ กรรมการจะกดกริ่งเตือน 1 ครั้ง และกดอีก 1 ครั้ง เม่ือหมดเวลา ให
ทุกคนเลิกทําการสืบคน กรรมการจะพิจารณาใหผูตอบเร็วท่ีสุดตามลําดับของลูกปงปองในโหล โดยกรรมการ
จะพิจารณาตัดสินคําตอบจากหนาจอท่ีผูแขงขันไดเปดแสดงไว 

8. หากผูเขาแขงขันตอบไมทันเวลาท่ีกําหนด ถือวาไดคะแนน 0 สําหรับขอนั้น ๆ โดยไมตองนําลูก
ปงปองไปใสในโหล 
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เกณฑการตัดสิน 
1. ผูแขงขันคําตอบท่ีไดถูกตอง ครบถวน ตรงประเด็น จะได 1 คะแนนในขอนั้น หากผูตอบลําดับแรก

ตอบผิด หรือถูกบางสวน แตไมครบถวน จะพิจารณาใหผูเขาแขงขันลําดับถัดไปท่ีตอบถูกตอง ครบถวน เปนผูได
คะแนนในขอนั้น 

2. เม่ือแขงขันครบทุกขอแลว ใหมีการรวมคะแนน ทีมท่ีไดคะแนนสูงสุดจะไดรางวัลชนะเลิศ ทีมท่ีได
คะแนนรองลงมาจะไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลําดับ 

3. หากผูแขงขันไดคะแนนสูงสุดเทากัน ใหใชคําถามสํารอง เปนคําถามตัดสินเพ่ือหาผูชนะลําดับท่ี 1 2 
และ 3 ตามลําดับ 

4. หากทีมท่ีแขงขันไดคะแนนเทากันในแตละลําดับหลายทีม ใหทีมท่ีมีคะแนนเทากันในแตละลําดับ
เทานั้น แขงขันกันตอไปโดยใชคําถามสํารอง จนกวาจะไดทีมท่ีไดรับรางวัลตามท่ีกําหนด 

5. การพิจารณาคําตอบใหเปนดุลพินิจของกรรมการ และถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

ส่ือ วัสดุ อุปกรณท่ีเจาภาพเตรียมให 
1. หองสืบคนพรอมคอมพิวเตอร จอภาพ และเครื่องฉายโปรเจคเตอร 
2. username – password เพ่ือเขาระบบ 
3. ปายชื่อกรรมการ ปายชื่อทีมแขงขันและอุปกรณการตัดสิน 
4. อุปกรณการแขงขัน ไดแก  โหลแกว ลูกปงปอง กริ่ง ฯลฯ 

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. อาจารยสัญญา  ธีระเดชอุปถัมภ  โทร. 081-2502359 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี   

2. อาจารยภาษิณ  ปานนอย  โทร. 081-6285128 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี   

3. อาจารยภัทรานิษฐ ศรีสกลทรัพย    โทร.  063-5979449 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง   

4. อาจารยนวรัตน วิทยาคม  โทร.  086-0415535    มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง   

5. อาจารยไพโรจน  แกวเขียว     โทร.  081-8418274 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม   

6. อาจารยธารา  จนัทรอนุ  โทร.  081-9430442    มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  

7. อาจารยนุชรี  บุญศรีงาม  โทร.  081-7579801    มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  

8. ผูชวยศาสตราจารรย.ดร.นลิุบล ทองชัย  โทร.  089-1622177 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  
9. นางสาวปรวิศา  โกวรรธนะกุล   โทร.  086-9654429 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
1. นางสาวสิรินทรา ชูจร 
2. นายรวินทร รอดฉิม 
3. นางสาววนิดา ทองมี 
4. นายจิรทีปต วิทยากุล 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยภาษิณ  ปานนอย 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
1. นายกิตติศักดิ์ สุขกาญจนา 
2. นายณัฐพงษ อินทรประดับ 
3. นายพสิษฐวัชรพล ชาวเจริญ 
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4. นายวีรวุฒิ เง็กเอ่ียม 
อาจารยผูควบคุม 

1. อาจารยไพโรจน  แกวเขียว 
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1. นางสาวกัญญารัตน เกิดขํา 
2. นางสาวจิดาภา หนูอินทร 
3. นางสาวนิตยา พุมสม 
4. นางสาวผกาวดี มณีกลาง 
5. นางสาวจิราพร เชยวิจิตร 
6. นางสาวปภัสสร เจริญรักษา 

อาจารยผูควบคุม 
1. อ.ไพโรจน แกวเขียว 
2. อ.นุชรี บุญศรีงาม 
3. อ.ธารา จันทรอนุ 
4. อ.วลัยลักษณ อมรสิริพงศ 
5. อ.นิพา ผลสงเคราะห 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
1. นายพงษพัชร สาระ 
2. นายอภินัทธ อวยสวัสดิ์ 
3. นายชัยธวัช ปรารถนาวัฒนาสขุ 
4. นายคณิตสรณ ขําสอน 
5. นายวรฉัตร ศิริรัตน 
6. นางสาวอัยดา ทับทิมศรี 
7. นางสาวปรวิศา โกวรรธนะกุล 

อาจารยผูควบคุม 

1. ผศ.ดร.นิลุบล ทองชัย 


