
 

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป 
การประชุมงานวิจัยแห่งชาติและนานาชาติและการประชุมวิชาการ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ทักษะ กิจกรรมการ แข่งขัน 
ระดับ ประเภท 

วัน/เวลา/สถานที่ ผู้ประสานงาน E-mail โทรศัพท ์มัธยม
ปลาย 

อาชีว 
ศึกษา 

อุดม 
ศึกษา 

บุคคล
ทั่วไป ทีม บุคคล 

1. ด้านเกษตร
และอาหาร 

(1) การแข่งขันตอบปัญหาการเกษตรและ
อาหาร 

     
2 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รศ.ดร. บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ Bunyat4@ 
gmail.com 

0814550029 

(2) อาหารจานเดียว โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น 
“ชะคราม” 

     
2 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
โรงเรียนการอาหารนานาชาติ
เพชรบุรี 

อ.ณปภา หอมหวล 
อ.อารี น้อยส าราญ 

- 0932479654 
0890870819 

(3) อาหารคาว และ หวาน โดยใช้วัตถุดิบ
ท้องถิ่น “อาหารทะเล และ กล้วยหอม
ทอง” ยกเลิกรายการนี้ (ผู้สมัครไม่ครบ) 

     
2 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
โรงเรียนการอาหารนานาชาติ
เพชรบุรี 

อ.ณปภา หอมหวล 
อ.อารี น้อยส าราญ 

- 0932479654 
0890870819 

2. ด้านการเรียน
การสอน 

(1) การประกวดการเล่านิทานอาเซียน 
ยกเลิกรายการนี้ (ผู้สมัครไม่ครบ) 

 
 

 
 

 
5 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะครุศาสตร์ 

อ.ชนาธิป  บุบผามาศ - 032-493-267 

(2) การประกวดผลงาน สื่อการเรียนรู้ด้วย 
Info graphics 

      4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะครุศาสตร์ 

อ.กาญจนา สังข์ผาด Kanjana,sun@m
ail.pbru.ac.th 

087-7742-
9248 

3. ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

(1) แข่งขันทักษะวิชาการพื้นฐาน
วิศวกรรมเครื่องกล 

  

  

 
3 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รศ.ดร.อุทัย  ผ่องรัศมี  
อ.ดร.อนุชา  สายสร้อย 

Anucha_ni@h
otmail.com 

0863693694 

(2) ทักษะด้านการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตาม
เส้น (The Fastest Line Tacking 
Robot Contest) 

  
  

 
3 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อ.ครรชิต ภาวนานนท์  อ.
อิทธิพัฒน์ รูปคม อ.ดวงกมล 
อังอ านวยศิริ 

daungkamol.f
ame@gmail.c
om 

063-5954651 



 

 

ทักษะ กิจกรรมการ แข่งขัน 
ระดับ ประเภท 

วัน/เวลา/สถานที่ ผู้ประสานงาน E-mail โทรศัพท ์มัธยม
ปลาย 

อาชีว 
ศึกษา 

อุดม 
ศึกษา 

บุคคล
ทั่วไป ทีม บุคคล 

4. ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร 

(1) การเข้าสายสัญญาณตามมาตรฐาน   
 

   4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อ.วรรณวิศา  วัฒนสินธุ์  
นายสมปราชญ์  แซ่หว่อง 

- 0868629407 

(2) การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม
ภาษา C 

   
 

 
2 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผศ.จารุต บุศราทิจ jarut.bus@ma
il.pbru.ac.th 

0819348048 

5. ทักษะด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

(1) ยุวชนนักพัฒนาสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในจังหวัดเพชรบุรี 

 
 

 
 

 
5 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฏ์สร
ศักดิ์ 

Kobkul_v@ho
tmail.com 

0868063892 

6. ทักษะด้าน
นิติศาสตร ์

(1) แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  

 

 

 

 
2 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

อ.อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ 
อ.อรทัย  แซ่เบ ๊ 
อ.วันรัต  รื่นบุญ 

Phonglada.th
u@mail.pbru.
ac.th 

0813154991 

7. ทักษะทาง
ศิลปะ 

(1) การแข่งขันประกวดวาดภาพ หัวข้อ 
“วิถีวัฒนธรรมอาเซียน” 

      4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

อ.สุธิดา  บุตรแขก suthida_b@h
otmail.com 

0830950609 

8. ทักษะนิเทศ
ศาสตร์และการ
สื่อสาร 

(1) การประกวดหนังสั้น“มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น” ยกเลิกรายการนี้ 
(ผู้สมัครไม่ครบ) 

   
 

 
5 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ดร.เมธาวิน สาระยาน - 082-8177995 

(2) การน าเสนอผ่านโปรแกรม Microsoft 
office power point หัวข้อ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนา
ท้องถิ่น” 

   

 

  4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาการจัดการ 

อ.วรวุทธิ์  ยิ้มแย้ม  - 094-9929455 



 

 

ทักษะ กิจกรรมการ แข่งขัน 
ระดับ ประเภท 

วัน/เวลา/สถานที่ ผู้ประสานงาน E-mail โทรศัพท ์มัธยม
ปลาย 

อาชีว 
ศึกษา 

อุดม 
ศึกษา 

บุคคล
ทั่วไป ทีม บุคคล 

9. ด้านพยาบาล
ศาสตร์ 

(1) การตอบปัญหาความรู้ด้านกายวิภาค
ศาสตร์ 

   
 

 
3 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ 

อ.วรัฏฐา เหมทอง - 0840247820 

(2) การตอบปัญหาความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

   
 

 
3 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
ห้องประชุม คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

อ.วรัฏฐา เหมทอง - 0840247820 

10. การสัมมนา  (1) สื่อการอ่านเพื่อพัฒนาสุขภาวะตลาด
นัดสื่อการอ่าน ครู และนักเรียน 

      
150 คน 

4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม - 0810089968 

11. การประกวด (1) การประกวดบอนไซ (สมาคมบอนไซ 
จังหวัดเพชรบุรี) 

      
ไม่จ ากัด
จ านวน

คน 

ประกวด  
2 ธ.ค. 2561 9.00-16.00 น. 
แสดง  
3-4 ธ.ค. 2561 9.00-16.00 น. 
บริเวณหลวงพ่อเกตุน้อย หน้า
หอวัฒนธรรมฯ 

ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช 
นายชาญไชย ชาวห้วยหมาก 

- 0818567806 
0810089480 

 

มติคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ได้ยกเลิกการแข่งขันรายการ ที่ 1.3  2.1 8.1 และ 10.1 ด้วยจ านวนผู้สมัครไม่ครบเกณฑ์ 5 ทีม 

ในการประชุมวันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 61 เวลา 10.30-12.00 น. 
 

 



 

 

 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก 

โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136,1141 

โทรสาร 0-3249-3279 

                                                                    

http://acad.pbru.ac.th/AcadContest/ 


