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การแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร 
 

กิจกรรมท่ี 35 : การนําเสนอ Microsoft office power point 2016 
กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี 20 มีนาคม 2562   เวลา 09.30 -11.30 น.  และเวลา 13.00 - 15.00 น. 
สถานท่ี : - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 - หองประชุมช้ัน 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
การแขงขัน : ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน 
ผูประสานงาน : 1. อาจารยตวงสิทธ์ิ  สนขํา โทร. 095-5040214 
   
 การแขงขันเทคนิคการนําเสนอผลงานดวย Microsoft office Power Point 2016 จัดการแขงขันวันท่ี 20 มีนาคม 
2562 เริ่มตั้งแตเวลา 09.30 -11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. ปฏิบัติการใชโปรแกรมการสรางสื่อนําเสนอขอมูลดวย  
Microsoft Power Point 2016 สรางช้ินงานโดยใชเวลา 2 ช่ัวโมง และนําผลงานนําเสนอรอบบาย คนละไมเกิน 10 นาที     
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 6 (รอบเชา) และหองประชุมช้ัน 8  (รอบบาย) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยแบงการแขงขันออกเปนรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คนรวมท้ังหมด 8 คน ภายใตหัวขอท่ีคณะกรรมการกําหนด
ไว 

ลักษณะของขอสอบ  
 คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยท้ัง 4 แหง เสนอหัวขอในวันแขงขัน มหาวิทยาลัยละ 1 หัวขอ เพ่ือจับฉลากหัวขอ โดย
ประธานการจัดการแขงขัน 
เนื้อหาการแขงขันมีหลักเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 2 สวน รวม 100 คะแนน  
สวนท่ี 1     50   คะแนน ประกอบดวย  
 1.1 ความสวยงามและการใชสีท่ีเหมาะสม   10  คะแนน  
 1.2 ความคิดสรางสรรค   10  คะแนน  
 1.3 การนํา VDO มาใช   5  คะแนน  
 1.4 การใชวัตถุท่ีหลากหลายในการออกแบบ (AutoShapes)   5  คะแนน  
 1.5 การกําหนดภาพเคลื่อนไหว (Effect)   5  คะแนน  
 1.6 การเปลี่ยนภาพน่ิง (Transition)   5  คะแนน  
 1.7 การเช่ือมโยงหลายมิติ (Link)   5  คะแนน  
 1.8 การสรางสไลดโชววนเรื่อยๆ (Loop)   5  คะแนน 
  รวม   50  คะแนน 
สวนท่ี 2     50   คะแนน ประกอบดวย  
 2.1 การนําเสนอเน้ือหาสอดคลองกับหัวขอท่ีได   10  คะแนน  
 2.2 บุคลิกภาพทาทาง   10  คะแนน  
 2.3 นํ้าเสียง/อักขระ/ในการนําเสนอ   10  คะแนน  
 2.4 ทักษะการตอบคําถาม 1 คําถาม จากคณะกรรมการ   10  คะแนน  
 2.5 การแตงกาย   5  คะแนน  
 2.6 การบริหารเวลา   5  คะแนน   
  รวม   50  คะแนน 
กติกาการแขงขัน 
 1. ผูเขาแขงขันสามารถสืบคน ขอมูลรูปภาพ และสื่อวีดโีอ เพ่ือใชในการจัดทําสื่อการนําเสนอไดตลอดการแขงขัน   
 2. ผูเขาแขงขันปฏิบัติการแขงขัน Microsoft Power Point 2016 เทาน้ัน (เมนูภาษาอังกฤษ) สรางผลงานนําเสนอ
จากขอมูลตามหัวขอท่ีกําหนดใหในชวงเชา 10-15 Slide ใชเวลา 2 ช่ัวโมง เวลา 09.30 -11.30 น. 
 3. ผูเขาแขงขันนําเสนอผลงาน ณ หองประชุมช้ัน 8 คณะวิทยาการจดัการ ชวงเวลา 13.00 น. เปนตนไป              
ตอคณะกรรมการ นําเสนอไมเกิน 10 นาที 
 4. การแขงขันเปนการแขงขันรายบุคคล ตัวแทนมหาวิทยาลัยละ 2 คน   
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 5. ผูเขาแขงขันจะตองเขาหองแขงขันกอนเวลา 15 นาที และหากมาหลังจากท่ีเริม่สอบแลว 15 นาที จะถูกตัดสิทธ์ิใน
การแขงขัน  
 6. ผูเขาแขงขันจะตองแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน ตอผูคุมการแขงขัน  
 7. ผูเขาแขงขันท่ีทุจริต จะถูกปรับใหไดคะแนน 0 คะแนน 

ระเบียบการแขงขัน  
 1. ผูเขาแขงขันจะตองรายงานตัวตอกรรมการดําเนินการแขงขัน ตามวันและเวลาท่ีกําหนด  
 2. ในระหวางการแขงขัน จะไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันออกนอกบริเวณท่ีทําการแขงขัน  
 3. ผูเขาแขงขันตองแตงการชุดนักศึกษาใหสุภาพเรียบรอย  
 4. ผู เขาแขงขันตองมีบัตรประจําตัวนักศึกษาของสถานท่ีศึกษาอยูหรือมีบัตรประจําตัวประชาชนแสดงตอ 
คณะกรรมการการแขงขัน  
 5. กรณีผูเขารวมแขงขันมีขอสงสัยเก่ียวกับการแขงขัน ใหสอบถามคณะกรรมการควบคุมการแขงขันเทาน้ัน 
 6. หามมิใหนําเครื่องมือหรืออุปกรณใด นอกเหนือจากท่ีกําหนดใหไวเขาไปในบริเวณท่ีทําการแขงขัน  (หลังจากท่ี
กรรมการควบคุมการแขงขันพิจารณาแลว)  
 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. อาจารยตวงสิทธ์ิ  สนขํา โทร. 095-5040214 มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี  
2. อาจารยภาคภูมิ  พันธุพิมานมาศ โทร. 094-6415491 มหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบึง  
3. อาจารย ดร.จีรวรรณ  นกเอ้ียงทอง     โทร. 085-9954623 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  
4. อาจารยมาลินี  คําเครือ  โทร. 084-0323913 มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี       
   

อาจารยผูควบคุมทีม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. อาจารยตวงสิทธ์ิ  สนขํา โทร. 095-5040214 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   

2. อาจารยภาคภูมิ  พันธุพิมานมาศ โทร. 094-6415491 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     

3. อาจารย ดร.พันธิการ วัฒนกุล  โทร. 085-9954623    
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี          
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4. อาจารยมาลินี  คําเครือ   โทร. 084-0323913 

 
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. นางสาวกมลพร นอยผล 
2. นางสาววาสนา กองเงิน 

อาจารยผูควบคุม 
 1. อาจารยตวงสิทธ์ิ  สนขํา  

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
1. นายถิรวัฒน ตนเปรมวงษ 
2. นางสาวนัฐวรรณ แยมวงษ 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยภาคภูมิ พันธุพิมานมาศ 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1. นางสาววรินยุพา ก่ิงแกว 
2. นายประวิตร ขจรทศพล 
3. นายสิทธินนท ธิสาร 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารย ดร.จีรวรรณ นกเอ้ียงทอง 
2. อาจารย ดร.พันธิการ วัฒนกุล 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
1. นายสุรยุทธ ถ่ินวัฒนากุล 
2. นายชัชพงศ หม่ืนประเสริฐ 
3. นางสาววรางคณา ผิวดํา 
4. นางสาวสุภาพร พรมโส 
5. นางสาวมาลินี คําเครือ 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยสุภาพร  พรมโส 

2. อาจารยมาลินี  คําเครือ 


