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กิจกรรม    ทักษะการน าเสนอผ่านโปรแกรม Microsoft office power point  
              หัวช้อ “มหาวิทยาลยัราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น”  
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันท่ี 4 ธันวาคม 2561       เวลา 08.30 – 12.00 น. ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1864  
สถานท่ี   คณะวิทยาการจัดการ   (อาคาร 18) 
ผู้ประสานงาน    อาจารย์วรวุทธิ์  ยิ้มแย้ม   โทรศัพท์ 094-9929455 
อีเมล์       เว็บไซต ์ http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม    คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.1–3) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย ์  บุคคลท่ัวไป 
 
กติกาการแข่งขัน/เง่ือนไข/วิธีการ 

1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
1.1 ประกวดประเภทเดี่ยว  สถานศึกษาละไม่เกิน 2 คน  
1.2 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  
2. เอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย 
2.1 ใบสมัครตัวจริง 
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ชุด/คน 
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือ ส าเนาหลกัฐานการเป็นนักศึกษา จ านวน ๑ ชุด/คน  
2.4 รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป/คน 

กตกิาการแข่งขัน : 
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมข้อมลูเนื้อหาสาระ รูปภาพ เอกสารต่าง ๆ ในลักษณะไฟล์ข้อมูลมาเอง ใช้เวลา

ในการจัดทา Power Point จานวน 2 ช่ัวโมง และนาเสนอผลงานคนละ 10 นาที 
2. ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 เท่านั้น (เมนูภาษาอังกฤษ) สร้างงาน

นาเสนอจากข้อมลูทีเ่ตรียมมา ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ในช่วงเช้า เวลา 09.30 - 11.30 น. 
3. ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ช่วงเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ต่อ

คณะกรรมการ 
4. การแข่งขันเป็นการแข่งขันรายบุคคล ตัวแทนสถาบันละ 2 คน 
5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าหอ้งสอบก่อนเวลา 15 นาท ีและหากมาหลงัจากที่เริ่มสอบแล้ว 15 นาทีจะถูกตัด

สิทธ์ิในการแข่งขัน 
6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแสดงบัตรนกัศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ต่อผู้คุมการแข่งขัน 
7. ผู้เข้าแข่งขันที่ทจุริต จะถูกปรบัใหห้มดสิทธิการแข่งขัน 

ระเบียบการแข่งขัน 
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัวต่อกรรมการด าเนินการแข่งขัน ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องมือและอปุกรณ์ต่างๆ ที่ก าหนดมาเองตามรายการที่ได้ระบุไว้ใหพ้ร้อมก่อน

การแข่งขัน 
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3. ในระหว่างการแข่งขัน จะไม่อนญุาตให้ผูเ้ข้าแข่งขันออกนอกบรเิวณที่ทาการแข่งขัน 
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายเรียบรอ้ย 
5. ผู้เข้าแข่งขันต้องมบีัตรประจ าตัวนักศึกษา ของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่หรอืมีบัตรประจาตัวประชาชนแสดง

ต่อคณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน 
6. กรณีผู้แข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัการแข่งขันใหส้อบถามคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันเท่านั้น 
7. ห้ามมิให้น าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้เข้าไปในบรเิวณที่ท าการแข่งขัน (หลงัจาก

ที่กรรมการควบคุมการแข่งขันพิจารณาแล้ว) 
8. การแข่งขันจะดาเนินการตามวัน เวลา ที่ก าหนดไว้ 
9. การพิจารณาคะแนน ให้ถือมติของคณะกรรมการผู้ควบคุมและกรรมการตัดสินเป็นเด็ดขาด 
10. กรณีเกิดปญัหาใด ๆ ข้ึนระหว่างการแข่งขัน ให้ประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาและช้ีขาด 
11. นักศึกษา 1 คน มีสิทธ์ิเข้าแข่งขันได้ 1 รายการเท่านั้น 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 
 คณะกรรมการจะช้ีแจ้งในล าดับต่อไป 

 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัล และเกียรตบิัตร (ทุนการศึกษา 4,000 บาท) 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร (ทุนการศึกษา 3,000 บาท) 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร (ทุนการศึกษา 2,000 บาท) 
รางวัลชมเชย   จ านวน 2 รางวัล    เกียรติบัตร 

 

หมายเหตุ    

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
เพชรบรุี-หาดเจ้าส าราญ นาวุ้ง เมอืง เพชรบุรี 76000 
โทร : 032-493-269 
http://mit.pbru.ac.th/ 
 


