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การแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร 
กิจกรรมท่ี 36 : การจัดรูปแบบเอกสารดวย Microsoft Office Word 2016 
กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี 20 มีนาคม 2562   เวลา 09.00 - 12.00 น.   
สถานท่ี : หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 6 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
การแขงขัน : ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน 
ผูประสานงาน : 1. อาจารยธิดารตัน  ปนทอง โทร. 093-6159165 
  2. อาจารยวรวุทธ์ิ  ยิ้มแยม โทร. 094-9929455 
 การจัดรูปแบบเอกสารดวย Microsoft Office Word 2016 จัดการแขงขันวันท่ี 20 มีนาคม 2562 เริ่มตั้งแตเวลา 
09.00 - 12.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแบงการ
แขงขันออกเปนรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน รวมท้ังหมด 8 คน ภายใตโจทยท่ีคณะกรรมการกําหนดข้ึน 
เนื้อหาการแขงขันมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 นครปฐม  การใชคําสั่งจัดรูปแบบของขอความและตัวอักษรลักษณะตางๆ  10  คะแนน   
  การพิมพงานตามรูปแบบท่ีกําหนด  15   คะแนน  
 เพชรบุรี  การแทรกรูปภาพ     5   คะแนน   
  การจัดการกับขอความ เชน การตะแคงขาง  10   คะแนน   
  การสรางภาพลายนํ้า  10   คะแนน  
 จอมบึง  การใสลวดลายท่ีขอบกระดาษ  10   คะแนน   
  การสรางตารางและการคํานวณ  15   คะแนน  
 กาญจนบุรี  การสรางจดหมายเวียน  25   คะแนน 
   รวม  100   คะแนน 
กติกาการแขงขัน 
 1. ผูเขาแขงขันปฏิบัติตามคําสั่งจากโจทยท่ีกําหนดใหโดยใชเวลาในการแขงขัน จํานวน 3 ช่ัวโมง เริ่มเวลา 09.00 - 
12.00 น.   
 2. ผูเขาแขงขันปฏิบัติการใชโปรแกรม Microsoft Office Word 2016 เทาน้ัน (เมนูการใชงานเปนภาษาอังกฤษ) หน่ึง 
คนตอหน่ึงเครื่อง  
 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)  
 7. การแขงขันจะดําเนินการตามวัน เวลา ท่ีกําหนดไว  
 8. การพิจารณาคะแนน ใหถือมตขิองคณะกรรมการผูควบคุมและกรรมการตันสินเปนอันขาด  
 9. กรณีเกิดปญหาใดๆ ข้ึนระหวางการแขงขัน ใหประธานจัดการแขงขันเปนผูพิจารณาและช้ีขาด  
 10. นักศึกษา 1 คน มีสิทธ์ิเขาแขงขันได 1 รายการเทาน้ัน 
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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. อาจารยธิดารตัน  ปนทอง โทร. 093-6159165 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
2. อาจารย ดร.พนารัตน  แสงวิจติร โทร. 098-2845419 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  
3. อาจารยสมพล  สุขเจริญพงษ    โทร. 083-4245646   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
4. อาจารยวิยะดา  พลชัย โทร. 086-3301087  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี      

 
อาจารยผูควบคุมทีม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. อาจารยธิดารตัน  ปนทอง โทร. 093-6159165 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   

2. อาจารย ดร.พนารัตน  แสงวิจติร โทร. 098-2845419 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     

3. อาจารยขวัญยุพา ศรสีวาง  โทร. 083-4245646    
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี          

4. อาจารยวิยะดา  พลชัย   โทร. 086-3301087 
 
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. นางสาวกัณฐิกา แสงหริัญ 
อาจารยผูควบคุม 

1. อาจารยธิดารตัน  ปนทอง  
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

1. นางสาวชลลดา เสือคง 
2. นางสาวภัทรวดี ปนหยา 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารย ดร.พนารัตน แสงวิจิตร 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1. นางสาวคุณติาพร พิมพิรตัน 
2. นายพิสิฐ มั่นหลง 
3. นางสาวสุวรรณา จงทอง 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง 
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2. อาจารยสมพล สุขเจรญิพงษ 
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

1. นายจิรัฐติกาล พระแทน 
2. นายชัยวัฒน วะวิทักษ 
3. นางสาววิยะดา พลชัย 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยวิยะดา  พลชัย   

 


