ค�ำน�ำ

สูจิบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการปีการศึกษา 2561 นี้   จัดท�ำขึ้นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องใน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์” ซึ่งก�ำหนดจัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพ ส�ำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ได้มีการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ จ�ำนวน 16 ทักษะ 47 กิจกรรม เพื่อเป็นการรักษาและสืบทอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมาหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก ที่จะยังคงมีต่อไปอย่างเหนียวแน่นและตลอดไป
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอขอบคุณ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์
ผู้ควบคุมทีม คณะกรรมการผู้ตัดสิน คณะผู้บริหารของทั้ง 4 สถาบัน ในการประสานความร่วมมือด้านต่าง ๆ จนได้เป็น
เอกสารสูจิบัตรที่สมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
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ความเป็นมาของการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ มีจดุ เริม่ ต้นมาจากการแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์ของแต่ละสถาบัน ซึง่ จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี
ซึ่งคณะอาจารย์และผู้บริหารต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบันของนักศึกษาขึ้นในปี
พ.ศ. 2520 กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ จึงได้ถูกจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรก ณ วิทยาลัยครูเพชรบุรี ในชื่อ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ (วิทยาลัย
ครูเพชรบุรี วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง วิทยาลัยครูนครปฐม) เนื่องจากขณะนั้นวิทยาลัยครูกาญจนบุรี เพิ่งเปิดท�ำการเรียน
การสอน ท�ำให้ไม่สามารถส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันได้ เพราะจ�ำนวนนักศึกษายังมีน้อย
จนในปี 2523 วิทยาลัยครูกาญจนบุรีได้เข้าร่วมการแข่งขัน จึงใช้ชื่อว่า กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์มาจนกระทั้งปัจจุบัน
และทุกครั้งที่มีการจัดการแข่งขัน แต่ละสถาบันจะน�ำทัพนักกีฬา กองเชียร์ ครัว และคณาจารย์ทั้งหมด เดินทางมาพัก
ณ สถาบันที่เป็นเจ้าภาพหลัก จนเสร็จสิ้นการแข่งขัน
ในปี พ.ศ. 2547 ได้เปลีย่ นมาเป็นการแข่งขันแบบเหย้า-เยือน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแหล่ง จะรับเป็นเจ้าภาพ
ในการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดในรอบคัดเลือก และจะมีพธิ เี ปิดและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นเจ้าภาพหลัก
ในยุคแรก ๆ ของการจัดการแข่งขันนั้น จัดให้มีการแข่งขันด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง
ประเภทการแข่งขันเป็นด้านกีฬา และทักษะทางวิชาการ แทนศิลปวัฒนธรรม ซึ่งไม่ปรากฏปีที่ชัดเจน โดยก�ำหนด
การแข่งขันทักษะและประเภทต่าง ๆ ตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นเจ้าภาพ เพือ่ แสดงให้เห็นพัฒนาการและศักยภาพ
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชนและเป็น
ที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการทางวิชาการ
ในปีการศึกษา 2562 นี้ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนือ่ งในงานกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครัง้ ที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์”
ก�ำหนดจัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเี ป็นเจ้าภาพ ส�ำหรับการแข่งขันในครัง้ นี้
จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 16 ทักษะ 47 กิจกรรม เพื่อเป็นการรักษาและสืบทอดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่จะยังคงมีต่อไปอย่างเหนียวแน่นและตลอดไป
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ตราสัญญาลักษณ์

ความหมาย

ตราสัญญาลักษณ์  มีรปู ทรงและลักษณะคล้ายลูกตาลโตนด สอดประสานกันด้วยกิง่ ก้านใบ 4 สี คือ
• สีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
• สีเหลืองทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
• สีชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
• สีน�้ำเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โดยมี ฐ านเป็ น เกลี ย วคลื่ น ทะเล หมายถึ ง การสมั ค รสมานสามั ค คี กลมเกลี ย วกั น ระหว่ า ง
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก
หมายเลข ๔๑ หมายถึง ครั้งที่จัดการแข่งกีฬาและทักษะวิชาการครั้งที่ 41
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ก�ำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ
ในงานกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์”
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา
รายการ
08.00 น.
คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
08.30 - 08.40 น. • คณะผู้จัดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
• วีดีทัศน์การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41
• การแสดงเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์
ครั้งที่ 41
• ประธานกล่าวเปิด และให้โอวาทแก่นักศึกษา
• แสดงสั ญ ญาลั ก ษณ์ การเปิ ด กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าการ
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41
08.45 - 08-50 น. • มอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนทั้ง 4 มหาวิทยาลัย พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
• เสร็จสิ้นพิธีเปิด
• นักศึกษาแยกย้ายไปสนามแข่งขัน
09.00 น.
เริ่มการแข่งขันทักษะวิชาการแต่ละประเภท
13.00 - 17.00 น. ส่งผลการแข่งขัน ที่ส�ำนักส่งเสริมวิชาการฯ
สรุปผลการแข่งขันประจ�ำวัน ที่เว็บไซต์
http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
เวลา
รายการ
09.00 น.
เริ่มการแข่งขันทักษะวิชาการแต่ละประเภท
13.00 - 17.00 น. ส่งผลการแข่งขัน ที่ส�ำนักส่งเสริมวิชาการฯ
สรุปผลการแข่งขันประจ�ำวัน ที่เว็บไซต์
http://acad.pbru.ac.th/ pcnkgames41
17.00 น.

ผู้เข้าแข่งขัน/กรรมการ เดินทางกลับ
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เสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
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ค�ำกล่าวรายงาน
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์
ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 น. ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์
....................................................
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในนามของคณะกรรมการด�ำเนินงาน ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ ในครั้งนี้
การแข่งขันทักษะวิชาการ  ในงานการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครัง้ ที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์”
เป็นการแข่งขันทักษะวิชาการ ทั้ง 4 มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่ส�ำคัญ คือ
1. เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 4 สถาบัน
2. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มที่
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาและเป็นการสร้างความสามัคคีและเป็นเครือข่ายที่ดีต่อกันสืบต่อไป
การแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้ มีการแข่งขัน รวม 16 ทักษะ 47 กิจกรรม และก�ำหนดจัดการแข่งขัน 2 วัน คือ
วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุมของคณะต่างๆ
การด�ำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณาจารย์ ผู้ฝึกซ้อม นักศึกษา และ
ผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน
ผลของการจัดกิจกรรมทักษะวิชาการในครัง้ นี้ จะท�ำให้นกั ศึกษาได้แสวงหาความรู้ ความสามารถ ในครัง้ นีข้ องตนเอง
อย่างเต็มที่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�ำประสบการณ์ไปพัฒนาทักษะการเรียนของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
บัดนี้ได้เวลาที่สมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิดงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 41
“ตาลโตนดเกมส์”
								
								ขอเรียนเชิญ
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ค�ำกล่าวเปิดงาน
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 น. ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์
....................................................
ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ฝึกซ้อม นักศึกษาและผู้มีเกียรติทุกท่าน
ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานการแข่งขันกีฬา
และทักษะวิชาการ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์” ในวันนี้
หัวใจของสถาบันอุดมศึกษา คือ งานวิชาการ ที่ทุกมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม  และ
ส�ำเร็จการศึกษา แล้วมีงานท�ำ  เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ การแข่งขันทักษะวิชาการจะเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่จะช่วย
สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเอง ได้มีประสบการณ์จากการได้มาร่วมกิจกรรม
ทั้งทางด้านกีฬาและการแข่งขันทักษะวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้สานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย
ในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ซึ่งมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคตะวันตก 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หรือที่เรียกกันว่า “พ.จ.น.ก.” เป็นกลุ่ม
ภูมิภาคตะวันตกที่ร่วมมือร่วมใจกันในทุกๆด้านมาอย่างต่อเนื่อง เป็นสถาบันพี่น้องที่ผูกพัน ช่วยเหลือกันมาตลอดซึ่งการ
แข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ ครั้งที่ 41 แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนาน และสมควรที่จะจัดอย่างต่อเนื่องตลอดไป
การแข่งขันทักษะวิชาการ มีกิจกรรมที่หลากหลายถึง 47 กิจกรรม นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบเห็น ได้
แสดงความสามารถ ได้อย่างหลากหลายและเต็มที่ จึงขอเป็นก�ำลังใจให้กบั นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และนักศึกษา
ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน ขอให้ไปเยีย่ มชมทุกกิจกรรมเพือ่ เป็นประสบการณ์ให้แก่ตนเองและเป็นก�ำลังใจให้กบั นักศึกษาทีแ่ ข่งขัน
ขอขอบคุณและชื่นชมอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม และผู้ให้การสนับสนุนทุกฝ่าย ที่ท�ำให้การจัดการแข่งขัน   ในครั้งนี้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
บัดนี้ได้เวลาที่สมควรแล้ว ผมขอเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ และขอให้การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ
								
									สวัสดี
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ที่

ห้องประชุมเพทาย อาคารเพชรน�้ำหนึ่ง

08.30 – 16.30 น.

09.00 – 14.00 น.

08.30 – 12.00 น.

09.00 – 12.00 น.

(13) การตอบค�ำถามด้านนิติศาสตร์

ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว
20 มีนาคม 2562
(14) การจัดโต๊ะอาหาร
(15) การผสมเครื่องดื่มม็อกเทลเชิงสร้างสรรค์ (ประเภททีม)
20 มีนาคม 2562
Theme เสน่ห์บ้านเกิด
(16) การปฏิบัติการทักษะมัคคุเทศก์ (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) 20 มีนาคม 2562
(บรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว) หัวข้อ "เสน่ห์บ้านเกิด"

13.00 – 16.00 น.

20 มีนาคม 2562

ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์
(11) การกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมือง
(12) การตอบค�ำถามด้านรัฐประศาสนศาสตร์

13.00 – 16.00 น.

08.30 – 16.00 น.

(10) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา

20 มีนาคม 2562

ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ
(อาคาร 18)
ห้องร่มฉัตรบารมี ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 และ
ห้องประชุม 2324 คณะมนุษยศาสตร์ฯ (อาคาร 23)
ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ
(อาคาร 18)
ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ
(อาคาร 18)
ห้อง 33506 อาคารศิลปะช่างเมืองเพชร
(อาคาร 33) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องประชุมพริบพรีศรีราชภัฏ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
(อาคาร 23)
ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล

ห้องเรียน LC303 ศูนย์ภาษา อาคารศูนย์ภาษาฯ
ห้องเรียน LC301 ศูนย์ภาษา อาคารศูนย์ภาษาฯ

09.00 – 12.30 น.
09.00 – 12.30 น.
ห้องประชุม LC3 ศูนย์ภาษา อาคารศูนย์ภาษาฯ
ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ
(อาคาร 18)

ห้องประชุมบรรณาราช (ชั้น 6) ส�ำนักวิทยบริการฯ
ห้องวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)
ห้องประชุม LC2 ศูนย์ภาษา อาคารศูนย์ภาษาฯ

09.00 – 12.00 น.
09.00 – 12.00 น.
09.00 – 12.30 น.

09.00 – 12.30 น.
08.30 – 12.00 น.

ห้องวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)

สถานที่

09.00 – 12.00 น.

เวลา

13.00 – 16.00 น.

19 มีนาคม 2562

19 มีนาคม 2562

19 มีนาคม 2562

วันที่

(7) English Language Speech Competition
ทักษะด้านสังคมศึกษา
(8) การตอบปัญหาด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ ศาสนา สังคม และอาเซียนศึกษา
(9) การประกวดมารยาทไทย

ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย
(1) การเล่านิทานสร้างสรรค์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
(2) การผลิตสื่อสร้างสรรค์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
(3) การแสดงลีลาท่าทางประกอบเพลงเด็ก 4.0
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
(4) Story Telling
(5) Think Fast
(6) Impromptu Role play

กิจกรรม

ผู้ประสานงาน

อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
อาจารย์นิสากร คุณวงศ์

อาจารย์ ดร.ลัคนา ชูใจ

ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง

อาจารย์อรรถพล  ศรีสวัสดิ์นุภาพ

อาจารย์ ดร.จ�ำรัส อึ้งศรีวงษ

อาจารย์ดรุณี ทิพย์ปลูก

อาจารย์รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์

อาจารย์รัฐวรรณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

อาจารย์ศิริกุล ศรีโตกลิ่น
อาจารย์วัชระ เย็นเปรม
อาจารย์พิศาล ปานแก้ว
อาจารย์ศุภมาส เกตุเต็ม
อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม

อาจารย์อัญชนา  เถาว์ชาลี
อาจารย์ชนาธิป  บุบผามาศ
อาจารย์แสงดาว ถิ่นหารวงษ์

ผศ.วราภรณ์    แก้วแย้ม

ก�ำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการในงาน กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์”
ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

087-5151934
085-9299659

087 4039554

081-4254318

089-0194280

097-2789421

089-2625335

085-8812878

098-8285296

085-9600491
083-9167997

082-4462991
095-4671881

087-6542359
095-557-9986
089-2569691

081-8535810

เบอร์โทร

PCNK Games 41
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08.30 – 14.00 น.

(32) การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation)

08.30 – 12.00 น.

13.00 – 16.00 น.

08.30 –12.00 น.

13.00 – 16.30 น.

08.30 – 16.30 น.

08.30 – 12.00 น.

19 มีนาคม 2562

19 มีนาคม 2562

20 มีนาคม 2562

19 มีนาคม 2562

15.00 – 16.30 น.

10.30 – 12.00 น.

13.00 – 15.00 น.

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
(30) การเขียนโปรแกรม
(31) การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์

ทักษะด้านวิชาสารสนเทศศาสตร์
(26) การสืบค้นข้อมูล
ทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ
(27) การเขียนแผนธุรกิจ
ทักษะด้านนิเทศศาสตร์
(28) การอ่านข่าวในพระราชส�ำนักผ่านโทรทัศน์
(29) การจัดรายการสารคดีท่องเที่ยวทางวิทยุกระจายเสียง

8

19 มีนาคม 2562

08.30 – 16.00 น.

(22) การคัดลายมือ

ทักษะด้านภาษาจีน  (นักศึกษาไทยเรียนภาษาจีน)
(23) กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
(24) การตอบค�ำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนและ
ประเทศจีน
(25) การแข่งขันร้องเพลงจีน

08.30 – 16.00 น.

(21) การอ่านร้อยแก้ว

08.30 – 16.00 น.

08.30 – 16.00 น.

เวลา

08.30 – 12.00 น.

(20) การขับเสภาไทย

วันที่

08.30 – 16.00 น.

กิจกรรม

(17) การตอบค�ำถามการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน
20 มีนาคม 2562
(ASEAN+6) (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และ
อินเดีย)
ทักษะด้านภาษาไทย
19 มีนาคม 2562
(18) การตอบปัญหาภาษาไทย
(19) การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

7

6

ที่

ห้องร่มฉัตรบารมี (2323) และห้องแก้วเก็จรัตน์มณี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23)
ห้องร่มฉัตรบารมี (2323) และห้องแก้วเก็จรัตน์มณี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23)
ห้องร่มฉัตรบารมี (2323) และห้องแก้วเก็จรัตน์มณี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23)
ห้องร่มฉัตรบารมี (2323) และห้องแก้วเก็จรัตน์มณี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23)
ห้องร่มฉัตรบารมี (2323) และห้องแก้วเก็จรัตน์มณี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23)
ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)
ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)
ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ฯ
ห้องประชุมสันต์ธรรมบ�ำรุง
คณะวิทยาการจัดการ  (อาคาร 18)
ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ชั้น 7
คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 18)
ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ชั้น 7
คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 18)
ห้องปฏิบัติคอมฯ 26202
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 26)
ห้องประชุมวรชัยเยาวปาณี ชั้น 1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 26)
ห้องปฏิบัติคอมฯ 26201
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 26)

สถานที่

ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)

อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา
อ.จ.ส.อ.หญิงจุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ

ผศ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

ผศ.จารุต บุศราทิจ

อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ  จุไรยานนท์
อาจารย์ปภัสสร  ไพบูลย์ฐิติพรชัย
อาจารย์ ดร.มรธนัตถ์ สินทร
อาจารย์สุภาภรณ์ อรุณะวงศา
อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ  จุไรยานนท์
อาจารย์ ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง
อาจารย์สินีนาฏ  วงศ์สว่างศิริ
อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
อาจารย์วัชระ เวชประสิทธิ
อาจารย์เยาวภา อินทเส
ผศ. ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์
อาจารย์เมธาวิน สาระยาน
อาจารย์จิธิวดี วิไลลอย

อาจารย์อุบลวรรณ  สวนมาลี

อ.ดร.ทนงศ์ จันทะมาตย์

ผศ.ปรัชญา  ปานเกตุ

อาจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุริยวงค์

ผศ.ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ

ผู้ประสานงาน

อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
นางสาวลัลน์ลภัฏ ชื่นอารมณ

086-5993526
086-9050683

086-8024520

081-9348048

083-7740274
062-4545492
091-1544992
081-7361763
083-7740274
091-6982831
084-1103448
081-2502359
081-0165935
081-5724724
086-8836878
082-8177995
081-7782878

086-6135275

081-0537926

089-9174543

089-9198495

085-1626687

เบอร์โทร

087-5151934
083-7755236
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ทักษะด้านหุ่นยนต์
(43) การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย
ทักษะด้านการพัฒนาชุมชน
(44) การจับประเด็นและสื่อสารด้วย Ming Map
(45) แผนที่เดินดิน
(46) เส้นแบ่งเวลา (Time Line)
(47) การพูดโน้มน้าวใจ
19 มีนาคม 2562

19 มีนาคม 2562

19 มีนาคม 2562

20 มีนาคม 2562

08.30 - 16.00 น.
13.00 - 16.00 น.
08.30 - 12.00 น.

08.30 - 12.00 น.

08.30 - 16.30 น.

08.30 - 12.00 น.

08.30 - 12.00 น.

08.30 – 16.30 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(อาคาร 16)
ห้องปฏิบัติคอมฯ 26206
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 26)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1861
คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 18)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1863
คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 18)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1861
คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 18)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1863
คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 18)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1862
คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 18)
ห้องประชุม ชั้น 2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 19)
ห้องประชุมเสนาะกลิ่นงาม ขั้น 2 คณะพยาบาล
ศาสตร์ (อาคาร 29)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ห้อง 28306) อาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ (อาคาร 28)
ห้อง 1612 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (อาคาร 16)
ห้อง 2351, 2352, 2355, 2356
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (ใหม่) (อาคาร 23)
ห้อง 2366 คณะมนุษยศาสตร์ฯ (ใหม่) (อาคาร 23)
ห้อง 2361, 2362 คณะมนุษยศาสตร์ฯ (อาคาร 23)
ห้อง 2364, 2367 คณะมนุษยศาสตร์ฯ (ใหม่)
(อาคาร 23)

สถานที่

อาจารย์พนัส ชัยรัมย์
อาจารย์ฐิติมา สุวรรณชาติ
อาจารย์ไพลิน ทรัพย์อุดมผล

อาจารย์ครรชิต ภาวนานนท์
อาจารย์ ดร.อิทธิพันธ์ รูปคม     
อาจารย์ ดร.กิตตินันท์ บุญรอด

อาจารย์กุลวดี  เข่งวา
อาจารย์รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน     
อาจารย์วรรณวิศา วัฒนสินธุ์
อาจารย์สมปราชญ์ แซ่หว่อง     

ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม

ผศ.วัชรีย์ กิ่งทอง

อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม
อาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง
อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

อาจารย์ตวงสิทธิ์ สนข�ำ

อาจารย์สุกัญชลิกา  บุญมาธรรม

อาจารย์กฤษณ์ ไชยวงศ
อาจารย์กิตติพงศ์ นวลใย

ผู้ประสานงาน

083-0255953
081-9325006
092-5494991

085-1655123
088-6874777
086-6035754

089-2604388
081-9399115
086-8629407
091-1092360

086-1287725

086-3222642

086-4756008

094-9929455
093-6159165
094-9929455

095-5040214

086-8147722

081-3008830
086-5652218

เบอร์โทร

หมายเหตุ Website การแข่งขันทักษะวิชาการ http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41/  
ผู้ประสานงาน  รองผู้อ�ำนวยการฯ ดร.อัตภาพ  มณีเติม             โทรศัพท์ : 089-2595120     E-mail : attapap.man@mail.pbru.ac.th
ติดต่อ  ส�ำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร. 032-708607
รักษาการณ์หัวหน้าส�ำนักงาน นางปิ่นทอง   อมรจุติ     โทรศัพท์ : 089-7418773 E-mail : tonsin2012@gmail.com
รองอธิการบดี  ผศ.ดร.กฤตชน  วงศ์รัตน์  
โทรศัพท์ : 093-6359289
นักบริหารงานทั่วไป นางศุภวรรณ  สวัสดิ์วารี    
โทรศัพท์ : 099-2898067    E-mail : supawan.yui@gmail.com
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมฯ  ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ   โทรศัพท์ : 083-5465455
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวไพลิน ฤทธิเดช
โทรศัพท์ : 085-8297684    E-mail : scaat_oil@hotmail.com

16

14

13

15

09.00 – 12.00 น.

(39) การออกแบบ Info graphic ส�ำหรับธุรกิจ
19 มีนาคม 2562

09.00 – 12.00 น.

(38) การใช้งาน Microsoft Office Access 2016

ทักษะด้านเทคโนโลยีการอาหาร
(40) การตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(41) นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ทักษะด้านวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
(42) การเข้าสายสัญญาณมาตรฐาน

09.00 – 15.00 น.

09.00 – 12.00 น.

09.00 – 15.00 น.

20 มีนาคม 2562

(35) การน�ำเสนอ Microsoft office
      power point 2016
(36) การจัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft
     Office word 2016
(37) การใช้งาน Microsoft Office Excel 2016

08.30 – 15.00 น.

เวลา

08.30 – 12.00 น.

19 มีนาคม 2562

วันที่

(34) การออกแบบพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น

(33) การฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

กิจกรรม

12

11

ที่
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แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สนามแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์”
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การแข่งขันทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมที่ 1 : การเล่านิทานสร้างสรรค์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.  
สถานที่ : ห้องวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)
ผู้ประสานงาน : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ แก้วแย้ม โทร. 081-8535810
2. อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์ โทร. 096-8574708
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 5 คน มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม
2. ระยะเวลาในการเล่านิทานไม่เกิน 10 นาที
3. การเล่านิทานโดยใช้สื่อและอุปกรณ์ ที่แต่ละมหาวิทยาลัยน�ำมา รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 4 ชิ้น
4. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายชุดพละหรือชุดวอร์มของมหาวิทยาลัย
5. ให้เวลาในการฝึกซ้อม 2 ชั่วโมง
เกณฑ์การตัดสิน
1. เนื้อเรื่องมีความสร้างสรรค์เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
10 คะแนน
2. การด�ำเนินการเล่าต่อเนื่อง เป็นไปตามล�ำดับ การเลือกใช้ค�ำ
การใช้ภาษา ค�ำศัพท์ เหมาะกับเด็กปฐมวัย
10 คะแนน
3. บุคลิกภาพ ลีลา ท่าทาง สายตา สีหน้า น�้ำเสียง
10 คะแนน
4. การท�ำงานเป็นทีม
  
  5 คะแนน
5. การใช้สื่อในการเล่านิทาน ( คุ้มค่า สร้างสรรค์เหมาะสม ) 10 คะแนน
6. การใช้เวลาในการเล่า ( จับเวลาตั้งแต่เริ่มเล่านิทาน )
  5 คะแนน
รวม    50 คะแนน
เกณฑ์ดังนี้     8-10 นาที                                   = 5 คะแนน
       7-8 นาที หรือ 10-11 นาที               = 4 คะแนน
       ต�่ำกว่า 7 นาที หรือ มากกว่า 12 นาที  = 3 คะแนน
หมายเหตุ
- ทุกมหาวิทยาลัยต้องน�ำสื่อหรืออุปกรณ์มามหาวิทยาลัยละ 1 ชิ้น
- เริ่มจับฉลากเวลา 08.30-09.00 น. เพื่อจัดล�ำดับการแข่งขันของแต่ละมหาวิทยาลัยจากนั้นเข้า ห้องเก็บตัว
09.00-11.00 น. และเริ่มการแข่งขัน 11.00 – 12.00 น.
- ห้ามผู้เข้าแข่งขันน�ำโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าในบริเวณห้อง เก็บตัว
- ห้ามอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบุคลากรภายนอกเข้าในบริเวณห้องเก็บตัว
- มีผู้ช่วยจับเวลา
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  3 ท่าน
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวกชพรรณ แสงเพ็ชร
4. นางสาวยวิษฐา หนูหีต
2. นางสาวสลินลดา เวียงมา
5. นางสาวสิริพร หล�ำศิริ
3. นางสาวสายพิรุณ แสงนาค
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ แก้วแย้ม
2. อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายสุขสกุล เจริญใจ
4. นางสาวภัทธิดา หว่านพืช
2. นางสาวชุติมา ศรีวิชัย
5. นางสาวสุกัญญา สวัสดิ์สิทธิโชค
3. นางสาวโชตินา ขจิตสุวรรณ
6. นางสาวอมรรัตน์ ค�ำภาษี
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวรส ชูศรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ดอกพรม
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวปานชีวา ค�ำลา
5. นางสาวอัญธิญา ทวีแก้วกาญจนา
2. นางสาวพีรยา ศรีค�ำ
6. นางสาวอรญา ช่างเกวียนดี
3. นางสาวรัชนีกร บัวแก้วดี
7. นางสาวสุวนันท์ บุญศรี
4. นางสาวอมรรัตน์ รัตน์แดง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์
2. อาจารย์พัศมณฉัตร ปาคุต
3. อาจารย์ปวรา ชูสังข์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวจุไรรัตน์ ใจซื่อกุล
3. นางสาวศศิภา นางแย้ม
2. นางสาววิลาสินี พาหุลรัตน์
4. นางสาวสุทธิดา ภาวะภูตานันท์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา บงสุนันท์
2. อาจารย์ ดร.สายชล เทียนงาม
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การแข่งขันทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมที่ 2 : การผลิตสื่อสร้างสรรค์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น
สถานที่ : ห้องประชุมบรรณาราช (ชั้น 6) อาคารส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี โทร. 087-6542359
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 5 คน มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม
2. หัวข้อการผลิตสือ่ ตามหน่วยการเรียนรูจ้ ากแผนการจัดประสบการณ์ ได้มาจากการจับฉลากของประธานกรรมการ
3. เจ้าภาพเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
4. ระยะเวลาการแข่งขัน 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
5. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายชุดพละหรือชุดวอร์มของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การตัดสิน
1. ความสวยงาม ความประณีต การใช้สี
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. สื่อมีความสอดคล้องกับเนื้อหาหรือหน่วยการเรียนรู้
4. การน�ำไปประยุกต์ใช้ (การน�ำเสนอภายในเวลา 5 นาที)
5. ความแข็งแรง ทนทานเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
รวม 		

10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
50 คะแนน

หมายเหตุ
- เวลาในการผลิตสื่อ 9.00 – 11.30 น. และน�ำเสนอสื่อ 11.30 – 12.00 น
- ห้ามผู้เข้าแข่งขันน�ำโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าในบริเวณห้องเก็บตัว
- ห้ามอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบุคลากรภายนอก ที่ไม่ใช่ผู้แข่งขันเข้ามาในห้องแข่งขัน
- กรณี ถ้ามีมหาวิทยาลัยใดต้องการเพิ่มอุปกรณ์ขอให้แจ้งแต่ละมหาวิทยาลัยทราบ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 62
และในวันแข่งจริงให้เตรียมอุปกรณ์นั้นมาให้ทุกมหาวิทยาลัยด้วย
สิ่งที่ผู้แข่งขันแต่ละมหาวิทยาลัยต้องเตรียมมาเอง
1. กรรไกร คนละ 1 อัน
2. มีดคัตเตอร์ คนละ 1 อัน
3. ไม้บรรทัด (ขนาด 1 ฟุต) คนละ 1 อัน
4. ดินสอ คนละ 1 แท่ง
5. ยางลบ คนละ 1 ก้อน
6. แผ่นรองตัด กลุ่มละ 3 แผ่น
7. ปืนยิงกาว กลุ่มละ 5 อัน (พร้อมไส้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน)
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สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ที่เจ้าภาพเตรียมให้
1. กระดาษโปสเตอร์แข็ง (สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า สีส้ม สีชมพู สีน�้ำเงิน และสีด�ำ)สีละ 1 แผ่น/กลุ่ม
2. กระดาษโปสเตอร์อ่อน (สีแดง สีเหลือง สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่ สีฟ้า สีส้ม สีม่วง สีเนื้อ สีน�้ำตาลสีชมพู สีน�้ำเงิน และ
สีด�ำ) สีละ 1 แผ่น/กลุ่ม
3. กระดาษชาร์ท (สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง) สีละ 1 แผ่น/กลุ่ม
4. กระดาษเทาขาว กลุ่มละ 1 แผ่น
5. กระดาษร้อยปอนด์ กลุ่มละ 1 แผ่น
6. สีเมจิก 12 สี กลุ่มละ 1 กล่อง
7. สีเทียน 12 สี กลุ่มละ 1 กล่อง
8. สีไม้ 36 สี กลุ่มละ 1 กล่อง
9. ปากกาเคมี (สีด า สีแดง สีเขียว สีน�้ำเงิน) สีละ 1 ด้าม/กลุ่ม
10. เยื่อเทป กลุ่มละ 2 ม้วน
11. เทปกาว 2 หน้า (แบบหนา) กลุ่มละ 1 ม้วน
12. กาว TOA (กระปุกใหญ่) กลุ่มละ 1 กระปุก
13. ปลั๊ก 3 ตา กลุ่มละ 2 ปลั๊ก
14. เชือกฟาง (สีแดง สีน�้ำเงิน) ม้วนเล็ก สีละ 1 ม้วน/กลุ่ม
15. เชือกขาว (ขนาดมัดพัสดุ) ม้วนเล็ก กลุ่มละ 1 ม้วน
16. วัสดุเหลือใช้ (ขวดน�้ำพลาสติก,ขวดยาคูลท์,แกนทิชชู,ซองบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป,ซองขนม,ฝาน�้ำดื่ม) อย่างละ 10 ชิ้น
17. ลังกระดาษ (ลังเบียร์) ทีมละ 3 ลัง
18. ถาดไข่ ขนาด 30 ฟอง ทีมละ 2 ถาด
19. ไม้ไอศกรีม ทีมละ 50 อัน
20. ฝาขวดน�้ำต่าง ๆ ทีมละ 30 ฝา
21. จานกระดาษ ( ใบใหญ่ ) ทีมละ 8 ใบ
22. ถุงนม ทีมละ 6 ถุง
23. แผ่นใส ทีมละ 10 แผ่น
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 ท่าน
		
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวเสาวณีย์ นิตยใจพรหม
4. นางสาวเพชรไพลิน สิงห์โต
2. นางสาวณัฐมล นุภาสัน
5. นายอารีย์เพ็ญ ลายะ
3. นางสาวนัยนา อ�่ำมา
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวกุลณัฐ ยวงกระโทก
4. นางสาวปิยะดา พลเยี่ยม
2. นางสาวมีนา พุทธดี
5. นางสาวศิราพร บุญประคม
3. นางสาวอานีตา มารูเด็น
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักตวรรณ ศิริถาพร
2. อาจารย์อธิพงษ์ สร้อยสวัสดิ์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวอรณิชา จันทร์หอม
5. นางสาวภิญญาพัชร์ อังกูรศุภเศรษฐ์
2. นางสาวสมหทัย นิลสุวรรณ
6. นางสาวขวัญใจ ตรีโสภา
3. นางสาวธมลวรรณ ชัยพิพัฒน์
7. นางสาวสุพิชชา วงษ์ชะอุ่ม
4. นางสาวอภิญญา ไชยสวาท
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา สมประชา
2. อาจารย์วิลาสินี ทองแถบ
3. อาจารย์จุติกาญจน์ สังข์ยิ้ม
4. อาจารย์รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวนันทินี วงเอก
4. นางสาวธัญลักษณ์ ทองประเสริฐ
2. นางสาวสุกัญญา ตันประเสริฐ
5. นางสาววิลาสินี พาหุลรัตน์
3. นางสาวพิมพา ศิริฤกษ์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์ สกุลพราหมณ์
1. อาจารย์นิรัญชา ทิพกนก
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การแข่งขันทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมที่ 3 : การแสดงลีลาท่าทางประกอบเพลงเด็ก 4.0

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ห้องวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ชนาธิป บุบผามาศ โทร. 095-557-9986
2. อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล โทร. 081-005-1411
กติกาการแข่งขันทักษะ
1. การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 5 คน มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม
2. ผู้เข้าแข่งขันใช้เพลงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมไว้ให้ โดยการจับฉลากทีมละ 1 เพลง จาก 20 เพลง
3. ผู้เข้าแข่งขันแสดงลีลาท่าทางประกอบเพลงเด็ก เพลงละ 2 รอบ
4. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายชุดพละหรือชุดวอร์มของมหาวิทยาลัย
5. ให้เวลาในการฝึกซ้อม 1 ชั่วโมง
เกณฑ์การตัดสิน
1. ท่าทางประกอบเข้ากับเพลง เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
2. ความพร้อมเพรียง (แสดงถึงความสามัคคีในกลุ่ม)
3. บรรยากาศในการแสดง (อารมณ์และความสนุกสนาน)
4. บุคลิกภาพของผู้แสดง (ความมั่นใจ,สีหน้า,แววตา,ท่าทาง)
5. ความคิดสร้างสรรค์ในการน�ำเสนอท่าทาง
รวม 		

10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
50 คะแนน

หมายเหตุ
- เริ่มจับฉลากเวลา 08.30-09.00 น. มหาวิทยาลัยละ 1 เพลง จากนั้นเข้าห้องเก็บตัว 09.00 - 10.00 น. และเริ่ม
การแข่งขัน 10.00 – 11.00 น.
- ห้ามผู้เข้าแข่งขันน�ำโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าในบริเวณห้องเก็บตัว
- ห้ามอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและบุคลากรภายนอกเข้าในบริเวณห้องเก็บตัว
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 ท่าน

  

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวจันทิมา ภูหัดสวน
4. นางสาวสุนีย์ ลิ้มติ้ว
2. นางสาวธัญพิมล จูงใจ
5. นางสาวอุทุมพร ฉัตรสิทธิกุล
3. นางสาวดิษฐา พวงหิรัญ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ชนาธิป บุบผามาศ
2. อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวกานดา เอี่ยมพ่วง
4. นางสาวสุพรรณี ล�้ำเลิศหล้า
2. นางสาวสรินดา ไกรวิลาศ
5. นางสาวอาทิตยา เรืองฤทธิ์
3. นางสาวสุชาดา บัวปั้น
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา เงินบาท
2. อาจารย์ธนกฤต สาขะจันทร์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวพรรณิภา ศรีสวัสดิ์
5. นางสาวดลญา ห่อทอง
2. นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา
6. นางสาววริศรา ธัญญากุลวงศ์
3. นางสาวณัฐกฤตา เสี้ยวทอง
7. นางสาวนฤมล คงแจ่ม
4. นางสาวนิลุบล สารรัมย์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา ไชยะธน
2. อาจารย์แก้วตา ริวเชี่ยวโชติ
3. อาจารย์จารุวรรณ สาสูงเนิน
4. อาจารย์จิราภรณ์ อนุตธโต
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวสุพัตตรา ดอกรัก
4. นางสาวจารุศิริ เที่ยงโชคชัย
2. นางสาวศิวพร ศรีเมฆ
5. นายวรินทร สมจันทร์
3. นายตะวัน ธัญญเจริญ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์ สกุลพราหมณ์
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 4 : Story Telling (การเล่าเรื่อง)

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุม  LC2 ศูนย์ภาษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
การแข่งขัน : ประเภท ทีม 2 คน
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์วัชระ เย็นเปรม
โทร. 095-4671881
2. อาจารย์พิศาล ปานแก้ว
โทร. 085-8366567
กติกาการแข่งขัน
1. Each university can send 1 team that consists of 2 members of either gender and at any level.
2. Contestants are allowed to use their own story or an enhanced story, or adopt from other
authors/writers.
3. They only have eight to ten minutes maximum to present their story. Time will start when the
contestant first speaks. They will be penalized (1 point deduction) if they are more than 30
seconds under time or over time.
4. Contestants are allowed to use props, costumes, and any electronic sound FX’s or music.
5. All teams are required to submit their tale or story to be used in the competition to the contest
committee on the day of competition (4 copies required).
6. The result will be announced right after the competition.
7. The decision of the judges is irrevocable.
เกณฑ์การตัดสิน
Voice Projection
On-Stage Performance
English Proficiency
Costumes, Props,
Sound Effects
Story 			
Timing 		

Modulation, pause, pitch, and pace
Eye contact, gestures, facial expressions, emotional
expression   
Pronunciation, language use, mastery
Interesting looks, props, and sound effects relevant to the
story
Complete story, Interesting plot
           
The contestants will be penalized (1-point deduction) if
they are more than 30 seconds under time or over time.
Total Marks

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : ( 4 คน)
1. Mr.Raymund T. Palayon
2. Mr.Micheal John Fairhurst
3. อาจารย์ ดร.ปราณี  สีนาค
4. Mr.Wouter Hans Hessel Van Dijk

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน้า 17

5
5
5
5
5
5
30

PCNK Games 41
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายคณัสนันท์ สิริเดชชาญชัย
2. นางสาวปัญจรัตน์ มะลิทอง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์วัชระ เย็นเปรม
2. อาจารย์พิศาล ปานแก้ว
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายสุริยนต์ นพคุณ
2. นางสาวเพชรดา จะนุ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์อินธิรา เกื้อเสนาะ
2. อาจารย์ชญานี ชุนฟ้ง
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวโมทนา ชูทอง
3. นางสาวชาลิณี นุ่มไทย
2. นางสาววศินี อินทร์งาม
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์.ดร.ปราณี สีนาค
4. อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข
2. อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์
5. อาจารย์ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์
3. อาจารย์นุพงษ์ ภูศรี
6. Ms. Arlene Bobadilla
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวปริมมิตรา บุญเส็ง
3. นางสาวอนัญญา เอกจีน
2. นางสาววัลลภา คงแจ้ง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. นางสาวสิริวรินทร์ เกรย์
2. นางเพียงจันทร์ โมฟเฟ็ทท์
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 5 : Think Fast

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุม  LC303 ศูนย์ภาษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
การแข่งขัน : ประเภท ทีม 2 คน
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์วัชระ เย็นเปรม
โทร. 095-4671881
2. อาจารย์พิศาล ปานแก้ว
โทร. 085-8366567
Skills Requirement:
Speaking and vocabulary
Contestants:
Each university nominates a team of 2 first-year-student contestants to play the game
Competition:
This game is the adapted version from the board game called “Taboo”. One of the contestants in
each team will play as a clue-giver and the other will play as a guesser. The clue-giver will be responsible
for giving verbal clues of the guess-words without using the word itself or any parts of the words to his/
her teammate who sits with his/her back to the board or the screen, and is unable to see the words
shown on the board or the screen. Each team will have a total of 60 guess-words and each word will
be displayed on the board or the screen each time until the time runs out. Each team will play two
rounds of three minutes each. The timer will be displayed on the screen to indicate the elapse time
from the specified time interval.
Setup:

1. Each university provides a set of 150 words (types in excel soft file) from three different levels of
difficulty which includes easy, medium, and difficult from the CEFR list level A2, B1, and B2 respectively.
There will be 50 words from each set, which will make up to 150 words in total. Both verb and noun
words will be mixed in equal proportion in each set as follows:
Nakhon Pathom selects the guess-words from alphabet A-F
Kanchanaburi selects the guess-words from alphabet G-L
Petchaburi selects the guess-words from alphabet M-R
Chombueng selects the guess-words from the alphabet S-Z
2. One teacher representative from each university is required to attend the committee meeting
1 hour before the competition, for making agreement on the conduct of competition and the selection
of the guess-words. Drawing the guess-words will be done by a computer system right in the meeting.
In doing that, the system will draw 15 words represented from all university (5 words from each level
set), which will make up to a total 60 guess-words set for each team. Any comments will be discussed
further in the meeting to conclude the set of the words for the competition.
3. 6 Extra word sets will be provided for the team that can finish 60 words faster than the time
interval or the two teams get the equal highest score and they need to play the game again.
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Rules:
1. Clue-givers may not use the forbidden words which refers to the guess-word itself, including its
abbreviations and any parts of it as the clues.
2. While the clue-giver is prompting the teammate, the teammate can make as many as he/she
wants with no penalties for wrong guesses; however, within the whole time interval of 3 minutes
for each round. (2 rounds)
3. Guessers may pass on any words at any time, but those words will be returned in again when
the other words in the same set run out.
4. Judges will hit the buzzer whenever violation of the rule occurs; the clue giver must move on
to another word and continue giving clues until the time expires.
5. From the remaining words, the extra words sets will be provided and used either when the
words in regular sets run out before time, or when there are two teams get the equal highest
score and they need to play the game again.
Scoring:
1. One point will go for the word that the team can guess correctly.
2. The score of each team is being kept and displayed on the screen while the team is playing
where anybody can also monitor and request for a correction if scoring somewhat mistaken.
3. Deduction of the score will affect the total score during the violation of the game occurs or the
end of the game if the violation is found later.
Winner:
The team who has the highest score of the words that they can guess will win the competition.
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : ( 4 คน)
1. อาจารย์ธิติ  นวพันธ์
มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
2. อาจารย์ผุสดี  ปทุมารักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. อาจารย์ศิวพร  ทวนไธสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4. อาจารย์ตรีศิรินทร์  เฉลิมกิติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายรวิภาค แสงอาทิตย์
2. นางสาวธนาภรณ์ ธะสูรย์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ
2. อาจารย์วัชระ เย็นเปรม
3. อาจารย์พิศาล ปานแก้ว
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวเบญญาภา บ�ำรุง
2. นายจิระศักดิ์ เจริญวงค์
3. นางสาวศศิพรรณ ช่วยชูวงศ์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์
2. อาจารย์ธิติ นวพันธ์
3. อาจารย์พิเชฐ สัตย์วินิจ
4. Mr.Emmanuel Iswary
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวณัฐธิดา สินพูล
2. นางสาวภัทรจิรา คงดุสิต
3. นายชัยวัฒน์ ทองชมบาง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์อินทิรา กุลวิเชียร
2. อาจารย์ศศิธิดา สาหร่ายวัง
3. อาจารย์อินทร์ธีรา ปัชชา
4. อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์
5. อาจารย์วลีรัตน์ เล้าอรุณ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวอริสา กาญจน์ก้านเหลือง
2. นายต้นข้าว ข�ำคม
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์กานต์สินี ช่วยเพ็ญชัยภัทร
2. อาจารย์ศิวพร ทวนไธสง
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 6 : Impromptu Role Play

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุม  LC301 ศูนย์ภาษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
การแข่งขัน : ประเภท ทีม 2 คน
ผู้ประสานงาน : 1. อ.วัชระ เย็นเปรม
โทร. 095-4671881
2. อ.พิศาล ปานแก้ว
โทร. 085-8366567
กติกาการแข่งขัน
1. Four 3rd year students will be chosen by each university to take part in the competition.
2. Each university will provide four single-word topics (all provided topic SHOULD BE NOUN, and
to avoid biases, the provided topics SHOULD NOT BE directly related to politics, religion, sex,
racism, and ethnicity) for the role play. (e.g., Education, Sport, London, Food, etc.)
3. Each university will nominate one foreign English language teacher to judge the competition.
4. The judges will not be allowed to award any points to their own university students.
5. Two topics will be chosen from each university on the day of the competition by the nominated
judges.
6. The topics will be chosen by the students, unseen from the container.
7. Students will not be allowed to perform a role play from the topics provided by their own
university.
8. Each group will then be given 20 minutes to prepare their role plays. Three versions of dictionary
including English -> English, English -> Thai, and Thai -> English will be provided as for preparation.
9. The role plays should be five minutes in duration.
10. Students will be allowed to introduce their characters and explain their chosen topics before
the time starts for the role play.
11. A bell will be rung at the four-minute mark of the role play.
12. No electronic devices are allowed during the competition.
13. A requested number of tables/chairs will be made available for each group to use in their
performance.
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เกณฑ์การตัดสิน
Scoring Criteria
Detailed Rubrics
Marks
Topic Relevance The students have performed a role play that is relevant to their
chosen one-word topic.
- The performance is partially on topic.
3
5
- The performance is generally on topic.
4
- The performance is completely on topic.
5
Pronunciation
The students have spoken with clear and correct pronunciation.
- The students spoke with frequent mispronunciation.
3
- The students spoke with clear and correct pronunciation with 4
5
a few errors.
- The students spoke with clear and correct pronunciation
5
throughout the performance.
Fluency
The students have performed their task with regard to fluency and
clarity.
- The performance is generally fluent and clear with frequent 5-6
pauses.
10
- The performance is generally fluent and clear with
7-8
acceptable pauses.
- The performance is quite fluent, clear, and flowed
9-10
throughout the performance.
Vocabulary
The students have shown a wide range use of vocabulary,
grammatical structures, and topical language?
- The students performed with a narrow use of vocabulary,
5-6
grammatical structures, and topical language?
10
- The students performed with a moderate use of vocabulary, 7-8
grammatical structures, and topical language?
- The students performed with a wide range use of vocabulary, 9-10
grammatical structures, and topical language?
Group
The students in the group have participated equally in the role play.
Participation
- The students performed unequally in the role play.
5-6
- The students performed generally equally in the role play.
7-8
10
- The students performed equally for the majority throughout 9-10
the performance.
Total Marks
40
*Note: Marks will be deducted if the role play is under/over the allotted time of five minutes. More than 1
minute either side of the five minutes will incur a time penalty to be decided by the judges.

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. Mr.Shaun  Emsley
2. Mr.Arnold M. Celemin
3. Mr.Norberto Tenorio Bondoc

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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4. Mr.Stephen B.Daris

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวจิตติมา แซ่พู่
3. นางสาวญาณพัทธ์ มานะดี
2. นางสาวภาวดี ภูหัดสวน
4. นายอรรถพร ทองล่อง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์พิศาล ปานแก้ว
2. อาจารย์ธีดา รุ่งธีระ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวฐิติกา จันทร์งาม
4. นางสาวสุนิตา ศรีจันทร์เคน
2. นางสาวสาธนี ลุยลาย
5. นางสาวณัฎฐณิชา มีมาก
3. นางสาวพัชรี อุ่นใจ
6. นางสาวกรรณิการ์ บุญแต่ง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ศราวุฒิ บุตรดาวงค์
2. Mr.Arnold M.Celemin
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวมาดาว เกริกชัยวัน
3. นางสาววนารี คุ้มพ่วงดี
2. นางสาวอารียา ทะวงศ์นา
4. นางสาวกนกวรรณ ชัยหา
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์กนกเนตร วรวงษ์
3. Mr.Norberto Tenorio
2. อาจารย์สัมฤทธิ์ ทองสิมา
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายวัชรกร ดาปาน
3. นางสาวเครือวัลย์ เทศวงค์
2. นางสาวปรายมาศ สรวมนาม
4. นางสาวนูรูลฟิรดาวส์ มาหะ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์พิสุทธิ์สยาม งวงค�ำนาม
2. อาจารย์ดวงเดือน จังพานิช
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 7 : English Language Speech Competition (3rd year student competition)
ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุม  LC3 ศูนย์ภาษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
การแข่งขัน : ประเภท ทีม 2 คน
ผู้ประสานงาน : 1. อ.วัชระ เย็นเปรม
โทร. 095-4671881
2. อ.พิศาล ปานแก้ว
โทร. 085-8366567

Qualification of competitors
The competitors must be 3rd year undergraduate students who are in an English Program and
their nationality must be Thai only.
Competition rules
1. The competition is divided into 2 parts: a prepared speech and an impromptu speech.
2. Each university can send 1 or 2 contestants of either gender.
3. Each university will provide two topics for the prepared speech and 2 topics for the impromptu
speech. The prepared speech topics must be submitted to PBRU by the 25th of January 2019,
but for the impromptu speech, each the university can bring them to PBRU on the day of the
competition. When PBRU gets the topics from all 4 universities, the topics for prepared speech
competition will be sent to all contestants at least one month before the competition. The
contestants will not be allowed to select the topic provided by their own university. For the
impromptu speech competition, the topic will be drawn on the day of the competition. After
each contestant draws their own topic, they start their speech immediately.
4. For the prepared speech competition, each speech must be at least 3 minutes but not be longer
than 5 minutes. Points will be deducted if participants talk for more than 5 minutes or less than
3 minutes. For the impromptu speech competition each speech must be at least 1 minute long
but not exceed 3 minutes in length. Points will be deducted if participants talk for less than 1
minute or more than 3 minutes.
5. A bell will be rung at the 4-minute mark of the prepared speech competition.
6. Each university will nominate one foreign teacher to judge the competition.
7. The judges will not be allowed to award any points to their own university student.
8. No props and materials are allowed during the competition.
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The Competition Criteria for Prepared and Impromptu Speech
No.
Detail
1 Content (50%)
Structure, Organization, effectiveness, interest, original thought and ideas….
Was the speech interesting? Did it keep your attention? Did the speech content
accurately reflect the title? Was it logical and well thought out? Did it come
across as original?
2 Delivery (30%)
Physical appearance, body language, enthusiasm, voice… Was there sufficient
and/or appropriate eye contact? Was the speaker’s voice clear? Did the speaker
use tone to effectively communicate? Was the speech presented in a confident
and interesting manner?
3 Language (20%)
Grammar, pronunciation, word selection, pacing Was the speech easily
understood? Did the speaker use appropriate language and vocabulary? Did the
speaker pronounce the words and sentences correctly?
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : ( 4 คน)
1. Mr.Arlene Bobadilla
2. Mr.Remart  Dumlao
3. Mr.David Stuart Armitage
4. Mr.William Booth

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวชนกวนัน หงส์ทอง
2. นางสาวกัญญา จิตตวิสุทธิพงศ์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์วัชระ เย็นเปรม
2. อาจารย์พิศาล ปานแก้ว
3. อาจารย์ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายธีรพล ค�ำสุข
2. นายศิริชัย เงินถี
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์กิตติภา หิมพานต์
2. อาจารย์จิระวัฒน์ หวังประกอบกุล
3. Mr.Reymart P.Dumlao
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายอุดมพร ฉัตรพุก
2. นายเกษมสันต์ ภูปัญญาวัฒน์
3. นางสาวอภิรดี ฤทธิวงศ์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์พงศกร เม่นลาภเหมาะ
2. Ms. Arlene Bobadilla
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวชนกกานต์ ยาทิพย์
2. นายสุพจน์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์นิภาพร โยวัง
2. อาจารย์วิลินวรรณ แสงพวง
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การแข่งขันทักษะทางด้านสังคมศึกษา
กิจกรรมที่ 8 : การตอบปัญหาด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา สังคม
และอาเซียนศึกษา
ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 18)
การแข่งขัน : ประเภททีม 3 คน
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม โทร. 08 3916 7997

กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน เฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษาและไม่จ�ำกัดชั้นปี มหาวิทยาลัยละ 3 ทีม
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก และเป็น
นักศึกษารหัส 57 – 61 เท่านั้น
3. คณะกรรมการจาก 4 มหาวิทยาลัย จะเตรียมค�ำถามพร้อมเฉลยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านสังคมศึกษา
ได้แก่ 1) ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2) ประวัติศาสตร์ 3) ปรัชญาและศาสนา 4) เศรษฐศาสตร์ 5) รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 6) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 7) ประชาคมอาเซียน 8) ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ประเด็นละ 5 ข้อ
รวมทั้งหมด 40 ข้อ
4. ค�ำถามต้องปิดผนึกไว้ในซองจดหมายสีขาวแบบซองจดหมายทางราชการยาว
5. ซองข้อค�ำถามจากทุกมหาวิทยาลัยจะถูกบรรจุในกล่องค�ำถาม โดยคณะกรรมการแต่ละมหาวิทยาลัยจะเลือกข้อ
ค�ำถามด้วยวิธีการจับสลากหมายเลขจนครบจ�ำนวน 30 ข้อ และข้อค�ำถามส�ำรองจ�ำนวน 5 ข้อ
6. คณะกรรมการเป็นผู้เลือกค�ำถามในแต่ละประเด็น รวม 30 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ประเด็นทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ข้อค�ำถามประเด็นละ 5 ข้อ รวม
15 ข้อ
- ประเด็นทาง เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประชาคมอาเซียน ภูมปิ ญ
ั ญา
และวัฒนธรรม ข้อค�ำถามประเด็นละ 3 ข้อ รวม 15 ข้อ
7. เมื่อเริ่มการแข่งขันให้ผู้ด�ำเนินรายการอ่านข้อค�ำถามทีละประเด็นจนครบ 8 ประเด็น ใน 1 รอบ แล้วจึงกลับมา
เวียนกลับมาเริ่มประเด็นแรกใหม่ จนครบ 30 ข้อ
8. ค�ำถามที่ถูกเลือก ผู้ด�ำเนินรายการจะเป็นผู้อ่านค�ำถามข้อละ 2 ครั้ง ให้ผู้ร่วมแข่งขันเขียนค�ำตอบลง กระดาษค�ำ
ตอบที่ก�ำหนดให้ โดยมีเวลาคิดข้อละ 1 นาที
9. เมื่อหมดเวลาจะมีเจ้าหน้าที่เดินเก็บกระดาษค�ำตอบมาส่งที่คณะกรรมการด�ำเนินงานเพื่อตรวจค�ำตอบ
10. ผู้ด�ำเนินรายการเฉลยค�ำตอบ
11. เมื่อมีการเฉลยค�ำตอบ ผู้ที่ตอบถูกจะได้รับคะแนนข้อละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน
12. ค�ำตอบทีส่ ะกดไม่ถกู ต้องตามหลักภาษาจะไม่นบั คะแนน ในกรณีทเี่ ป็นภาษาต่างประเทศให้เขียนค�ำตอบเป็นภาษา
นั้นๆ
13. เมื่อสิ้นสุดการตอบค�ำถามทั้ง 30 ข้อแล้ว ให้มีการรวมคะแนนกลุ่มที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ โดยพิจารณา
จากล�ำดับคะแนน
14. หากมีกลุ่มแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน จะให้สิทธิ์ตอบค�ำถามส�ำรองเฉพาะกลุ่มแข่งขันที่มีคะแนนเสมอกันเท่านั้น โดย
ผู้ที่ตอบค�ำถามถูกต้องก่อนจะเป็นผู้ชนะ
15. ค�ำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
16. ผลการแข่งขันจัดแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท ดังนี้
16.1 รางวัลชนะอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และ อันดับที่ 3
16.2 16.2 รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2
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คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม
2. อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว
3. อาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง
4. อาจารย์คมสัน ศรีบุญเรือง

โทร. 08 3916 7997
โทร. 08 3716 2414
โทร. 08 1880 0857
โทร. 08 1020 6255

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม      
มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี

รายนามผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายพรพจน์ ขาวนวล
7. นายสุทธิพงศ์ ภู่ทอง
2. นายรัชชานนท์ กาญจนเพิ่มพูน
8. นางสาวนริศร เจียส�ำราญ
3. นายพงศ์ภัค ยโสธร
9. นางสาวกนิศฐา ทองสุขเสริญ
4. นายตุลธร รอดภัย
10. นางสาวพัชมน วงศ์ชื่น
5. นายธนภัสสร์ เซ่งสมหวัง
11. นางสาววราภรณ์ วรรณะ
6. นายศักดิ์ชัย กลุ่มยา
12. นางสาวนิภาพร หิรัญการ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวอรอนงค์ สาลีกงชัย
6. นายธรรมนูญ น�ำพา
2. นายกิตติศักดิ์ โคตรธารินทร์
7. นางสาวฉัตรลดา วงษ์จันทร์ดี
3. นางสาวกัญญารัตน์ วงค์สุวรรณ
8. นายสยมภู พรหมหาร
4. นางสาวกุลนันทน์ เที่ยงตรง
9. นางสาวอภิญญา พึ่งงาม
5. นายจักรพงศ์ พลศรี
10. นางสาวจรัสพร เกื้อกูล
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. รองศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน
2. อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวเบญจวรรณ เพ็งน้อย
6. นางสาวมณีรัตน์ วิรุณพันธ์
2. นางสาวสมฤดี สวัสดี
7. นางสาวสุภาพร พลาผล
3. นายอรรถสิทธิ์ ฮวดยินดี
8. นางสาวรัสนันท์ เหล่าจารุวัฒน์
4. นายกิตติพนธ์ ปัทมะสนธิ
9. นางสาวพรรษา ศรีสังข์
5. นายลัทธวิทย์ พวงวรินทร์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์
3. อาจารย์เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ
2. อาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง
4. อาจารย์ ดร.ปรารถนา แซ่อึ้ง
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายกิตติภพ บุญเลิศ
6. นางสาวนัดดา ขาวพราย
2. นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
7. นายถาวรวัฒน์ มหาศาล
3. นายรัชวรรธน์ บุญสาง
8. นายศุภวัฒน์ ใจนันต๊ะ
4. นายณัฐวุฒิ กุลรัตน์
9. นายรัชชานนท์ อินทรพฤกษ์
5. นายณัฐวุฒ ธัญญเจริญ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์เกรียงไกร ทองศรี
2. อาจารย์ ดร.ญดาภัค กิจทวี
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การแข่งขันทักษะทางด้านสังคมศึกษา
กิจกรรมที่ 9 : การประกวดมารยาทไทย

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 13.00 – 16.00 น.  
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 18)
การแข่งขัน : ประเภท ทีม ทีมละ 2 คน
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา โทร. 098-8285296
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภทคู่ชาย-หญิง   ให้ส่งตัวแทนร่วมแข่งขันมหาวิทยาลัยละ 2 คู่
2. ท่ามารยาทใช้ตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
3. ท่ามารยาทที่ใช้ในการประกวด ประกอบด้วย
3.1 การนั่ง ได้แก่ การนั่งตามล�ำพัง การนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ และการหมอบเฝ้า
3.2 การยืน ได้แก่ การยืนตามล�ำพัง การยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ การยืนในพิธีต่างๆ และการยืนไม่เป็นพิธี
3.3 การเดิน ได้แก่ การเดินในกรณีเกีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การเดินในพิธที างศาสนา การเดินในพิธตี า่ งๆ
การเดินผ่านผู้ใหญ่ การเดินน�ำหรือตามผู้ใหญ่ และการเดินทั่วไป
3.4 การแสดงความเคารพ ได้แก่ การไหว้ การกราบ การค�ำนับ
3.5 การรับของ และการส่งของ ได้แก่ การทูลเกล้าฯ ถวายของและการรับพระราชทานของ  การประเคนของ
แด่พระสงฆ์ และการรับของจากพระสงฆ์ และการรับของจากผู้ใหญ่ และการส่งของให้ผู้ใหญ่
4. การประกวดมี 2 รอบ ดังนี้
4.1 การประกวดรอบแรก
4.1.1 คณะกรรมการจาก 4 มหาวิทยาลัยร่วมกันจับสลากท่ามารยาทบังคับ 3 ท่าแล้วน�ำมาออกโจทย์
สถานการณ์สมมติ 1 สถานการณ์ เพื่อใช้ในการแข่งขันรอบแรก
4.1.2 ให้ตวั ผูเ้ ข้าแข่งขันเข้าห้องเก็บตัว เพือ่ ไม่ให้เห็นการแสดงบทบาทสมมติของผูท้ แี่ ข่งขันก่อน  และห้าม
น�ำโทรศัพท์มอื ถือเข้าห้องเก็บตัว เมือ่ แข่งขันเสร็จให้ผแู้ ข่งขันทุกคูก่ ลับเข้าสูห่ อ้ งเก็บตัวทันทีหลังจาก
ลงจากเวที   
4.1.3 จากนัน้ คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกคูท่ มี่ คี ะแนนสูงสุดล�ำดับที่ 1- 4 เข้าแข่งขันรอบที่ 2 (จ�ำนวน 4 คู)่       
คณะกรรมการด�ำเนินการแข่งขันอนุญาตให้ผทู้ ตี่ กรอบออกจากห้องเก็บตัวได้   ส่วนผูท้ ี่ผา่ นรอบแรก
ให้อยู่ในห้องเก็บตัวต่อไป  
4.2 การประกวดรอบสอง
4.2.1 คณะกรรมการจาก 4 มหาวิทยาลัยร่วมกันจับสลากท่ามารยาทบังคับ 5 ท่าแล้วน�ำมาออกโจทย์
สถานการณ์สมมติ 1 สถานการณ์ (ร่วมกันออกตั้งแต่ก่อนแข่งขันรอบแรก)
4.2.2 ผู้เข้าแข่งขั้นทั้ง 4 คู่ ใช้แข่งขันในสถานการณ์เดียวกัน   โดยมีการเก็บตัวคู่แข่งเพื่อไม่ให้เห็นการแสดง
บทบาทสมมติของคู่ที่แข่งขันก่อน โดยเก็บตัวตั้งแต่รอบแรก ตามกติกาข้อ 4.1.2 และ 4.1.3  
5. ผู้เข้าประกวดจับสลากล�ำดับที่แข่งขัน โดยที่รอบแรกให้จับขณะลงทะเบียน ส่วนรอบสองให้จับก่อนประกวด โดย
ให้อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัยที่ผ่านรอบแรกเป็นตัวแทนจับสลากล�ำดับที่แข่งขัน
6. ผู้เข้าประกวดทั้งสองรอบให้เข้าประกวดตามล�ำดับ โดยให้อ่านสถานการณ์ก่อนขึ้นประกวด 2 นาที
7. ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในห้องเก็บตัวตลอดการแข่งขัน เพื่อไม่ให้เห็นการแสดงบทบาทสมมติของผู้ที่แข่งขันก่อน  และ
ห้ามน�ำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องเก็บตัว จะออกจากห้องเก็บตัวได้ต่อเมื่อคณะกรรมการด�ำเนินการแข่งขันอนุญาต
8. เมื่อประกวดเสร็จแล้วกรรมการตัดสินให้ข้อเสนอแนะ
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9. ประกาศผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย
ตามล�ำดับ
เกณฑ์การตัดสิน (รวม 50 คะแนน)
1. พิจารณาจากความถูกต้อง   
      
2. การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง
3. ความต่อเนื่องโดยธรรมชาติ           
4. ความพร้อมเพรียง
      
รวม		

20  คะแนน
10  คะแนน
10  คะแนน
10  คะแนน
50 คะแนน

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. อาจารย์สันธิฌา สิริวงษ์ ต�ำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
2. อาจารย์ปรานี โสภณ ต�ำแหน่ง ข้าราชการบ�ำนาญ อดีตครูช�ำนาญการพิเศษ
3. กรรมการจากส�ำนักวัฒนธรรมจังหวัด       
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวธมลวรรณ เยาวยัง
4. นายตันติกร ยอดสีเขียว
2. นายพงสิทธิ์ แซ่ลิ้ม
5. นางสาวศิริลักษณ์ ผลบุตร
3. นางสาวกุลณัฐ เอราวัล
6. นายณฐพล ทองดี
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายวิษณุ กรสวัสดิ์
4. นางสาววธูศิริ จรัสเพียร
2. นางสาวชฎาพร สินธพ
5. นายนาคครรธร รัตนสีลา
3. นายอาทิตย์ ใจหาญ
6. นางสาววทันยา อุบลบาล
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์วิธัญญา แซ่ล้อ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นาย พงศธร ผลโภชน์
4. นางสาวสุนิสา แย้มคล้าย
2. นางสาว กมนมณี สินธุรส
5. นาย ณัฐวุฒิ สิงนาครอง
3. นาย ธนากร สระทองมอญ
6. นางสาว ฑิฆัมพร ขุนณรงค์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์กนกอร สว่างศรี
3. อาจารย์พินธกร นามดี
2. อาจารย์ธิติพงศ์ มีทอง
4. อาจารย์พิสิฐ สุขสกล
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายณัฐฤทธิ์ จุ้ยสาย
4. นางสาวดุจเดือน หยองอนุกูล
2. นางสาวณัฐฌา ส�ำราญวงศ์
5. นายกิตติวินท์ เสือส่าน
3. นายมงคล วงศ์ตา
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์เกรียงไกร ทองศรี
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การแข่งขันทักษะทางด้านสังคมศึกษา
กิจกรรมที่ 10 : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 20 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2, ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี และห้อง 2324 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์
โทร 08 5881 2878
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน เฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษา ไม่จ�ำกัดชั้นปี มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก และเป็น
นักศึกษารหัส 57 - 61 เท่านั้น
3. คณะกรรมการตัดสินมาจาก 4 มหาวิทยาลัย ๆ ละ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอื่น 1 คน จากโรงเรียน
1 คน และศึกษานิเทศก์ 1 คน รวม 7 คน คณะกรรมการจะเป็นผู้ก�ำหนดหัวข้อเรื่อง เนื้อหาและระดับชั้นในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยการประชุมปรึกษาหารือก่อนทีจ่ ะมีการประกวด และส�ำหรับรางวัล Popular Vote
มาจากผลโหวตของนักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 25 คน
4. มีระยะเวลาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ภายใน 2 ชั่วโมง 30 นาที (โดยทางมหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะเตรียมคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ต และ
อุปกรณ์เครื่องเขียนให้)
5. เวลาในการน�ำเสนอทีมละ 15 นาที และตอบค�ำถาม 5 นาที รวมเวลา 20 นาทีต่อทีม
6. องค์ประกอบผลงานที่ประกวด จ�ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
6.1 กิจกรรมการเรียนรู้จ�ำนวน 1 เรื่อง (ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง)
     (ให้บันทึกเป็น .doc และ .pdf)
- กิจกรรมการเรียนรู้ จะต้องมีการใช้วธิ กี ารสอน รูปแบบการสอน หรือ เทคนิคการสอน อย่างใดอย่างหนึง่
- มีการก�ำหนดชิ้นงานหรือภาระงาน อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
6.2 จัดท�ำสือ่ การเรียนรูโ้ ดยใช้โปรแกรม Power Point 1 เรือ่ ง โดยจัดท�ำตัวอย่างผลงานเพือ่ ท�ำ Preview จ�ำนวน
5 หน้า (ให้บันทึกเป็น .ppt และ .pdf)
7. วิธีการส่งผลงาน
ให้นักศึกษา Upload ผลงานใน google drive ของกรรมการกลางด้วยตนเองภายในเวลาที่ก�ำหนด
8. แบบประเมินของคณะกรรมการประกอบไปด้วยเกณฑ์การประเมิน 2 ส่วน โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน คือ
8.1 เกณฑ์การประเมินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ (20 คะแนน)
8.2 เกณฑ์การน�ำเสนอผลงาน (10 คะแนน)
9. คะแนนการโหวตมาจากนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายจ�ำนวน 25 คน เพือ่ หาทีมทีส่ ามารถเขียนกิจกรรม
การเรียนรู้ และมีการน�ำเสนอยอดนิยม โดยในการโหวตใช้วิธีการโหวตผ่านการเขียนลงในกระดาษที่กรรมการ
กลางเตรียมไว้ให้
10. การแข่งขันจัดแบ่งรางวัลไว้ ดังนี้
10.1 ทีมที่ได้คะแนน 26 คะแนนขึ้นไป ถือว่าได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
10.2 ทีมที่ได้คะแนน 21-25 คะแนน ถือว่าได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
10.3 ทีมที่ได้คะแนน 16-20 คะแนน ถือว่าได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3
10.4 ทีมที่ได้ผลการโหวตจากนักเรียนมากที่สุด ได้รางวัล กิจกรรมการเรียนรู้ และมีการน�ำเสนอยอดนิยม
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หมายเหตุ
ผู้ประสานงานจะส่งแบบฟอร์ม/องค์ประกอบการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ และเกณฑ์การตัดสินที่ผ่านที่ประชุมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ให้แก่ทุกมหาวิทยาลัยเพื่อการเตรียมตัวในการเข้าแข่งขัน
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    
4. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี       
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายสิทธิชัย บุญอิ่ม
4. นางสาวปิยนุช วงศ์ปัดสา
2. นางสาวเมธาวี ปลื้มไสยาสน์
5. นางสาวศรสวรรค์ ยอดแก้ว
3. นางสาวนัยรัตน์ นิลภพ
6. นายธนภัทร เก่งตรง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวอรณิชา เปรมกระโทก
4. นางสาวเจนจิรา สาระรัตน์
2. นางสาวจินต์นัดดา ป้องกัน
5. นางสาวนริศรา เนียมฝอย
3. นางสาววลัยภรณ์ นุชมาก
6. นางสาวสุภัทรา รัศมีโชติ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ ธนัชพรพงศ์
2. อาจารย์นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายศิริโชค ฮวบดีบอน
6. นายปฐมมนตรี อุ่มอาษา
2. นางสาววราวรรณ กันทรากรสิริกุล
7. นางสาวกาญจนา ขุนพิทักษ์
3. นางสาวชุติมา แตงทอง
8. นางสาวสุภาวรรณ ตังกุ
4. นางสาวปณีตา สามบุญเรือง
9. นางสาวดารณี บุตรดี
5. นางสาววันทนีย์ ทองอ�ำไพ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ
4. อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา
2. ผศ.ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์
5. อาจารย์วัลลี นวลหอม
3. ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายรัชวรรธน์ บุญสาง
6. นายรัชชานนท์ อินทรพฤกษ์
2. นางสาวภาวิณี แก้วประเสริฐ
7. นางสาวณัฐชนันท์พร ตะไนศรี
3. นางวสาวเสาร์วิตรี ปุณณะการี
8. นางสาวเสาวลักษณ์ แสงฉวี
4. นางสาวน�้ำฝน
9. นายเจษฎาพันธุ์ ศรีบุญธรรม
5. นางสาวจิราภรณ์ ทองสมุทร
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ปรัชญา เหลืองแดง
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การแข่งขันทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์
กิจกรรมที่ 11 : การกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมือง

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 18)
การแข่งขัน : ประเภท บุคคล
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ ดร.จ�ำรัส อึ้งศรีวงษ์ โทร 097-2789421
2. อาจารย์ดรุณี ทิพย์ปลูก
โทร 089-2625335
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน
2. หัวข้อหลัก “การเมืองไทย แบบสมานฉันท์”
3. เนื้อหาของสุนทรพจน์จะต้องน�ำเสนอแนวทางการสมานฉันท์ทางการเมือง   โดยเน้นความปรองดองซึ่งเป็นวาระ
การแก้ไขปัญหาการเมืองของชาติ
4. ให้เวลาพูดคนละไม่เกิน 5 นาที
5. ค�ำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การตัดสิน
1. ด้านเนื้อหา  40  คะแนน
1.1 การจัดล�ำดับเนื้อหา
1.2 ข้อมูลถูกต้อง ตรงตามหัวข้อเรื่อง
1.3 คุณค่าของเนื้อหา
2. ด้านการน�ำเสนอ  40  คะแนน
2.1 ภาษากาย
2.2 น�้ำเสียง
2.3 บุคลิกภาพ
2.4 การแต่งกาย
3. การใช้ภาษา  20  คะแนน
3.1 ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา
3.2 ความถูกต้องตามหลักภาษา การออกเสียง การใช้ค�ำ
3.3 ส�ำนวนโวหาร
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : ( 4 คน)
1. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
4. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายสาทิส พุ่มเมฆ
4. นางสาววราภรณ์  อินเงิน
2. นายศุภณัฐ ชมอินทร์
5. นางสาวสิรีธร สีตี๋
3. นางสาวศิธถี พุ่มเมฆ
6. นางสาวกานดา มีเทียมกิจ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ผู้ควบคุม
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวพรรณภัทร มนพลับ
5. นายณัฐดนัย ศรีพนม
2. นางสาวศรินทิพย์ วงศ์ป้อม
6. นางสาวปวีณา ป่านทอง
3. นางสาววรรณกานต์ ภัทรมงคลกุล
7. นายสรวิชญ์ เชื้อจีน
4. นางสาวจันทิมา อินโอสถ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผศ.ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองค�ำ
2. อาจารย์รัตนากร นามวงษ์
3. อาจารย์ณภู วงศ์พันธ์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวสุธิดา นะตะ
4. นายภานุ แก้วชมร
2. นายเนติพงษ์ พรนิธิสกุล
5. นางสาววิรตี ตะโพนทอง
3. นายอภิสิทธิ์ เสถียรกิจ
6. นางสาวมณธิดา พรหมเกตุ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ดร.ณัฐพัชร์ สถิตพรธนขัย
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การแข่งขันทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์
กิจกรรมที่ 12 : การตอบค�ำถามด้านรัฐประศาสนศาสตร์

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการจัดการ (อาคาร 18)
การแข่งขัน : ประเภททีม 3 คน
ผู้ประสานงาน : 1. อ.ดร.จ�ำรัส อึ้งศรีวงษ์ โทร 097-2789421
2. อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก
โทร 089-2625335
กติกาการแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน
1. นักศึกษาที่เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และต้องเป็นนักศึกษา
ภาคปกติเท่านั้น
2. การแข่งขันเป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน มหาวิทยาลัยหนึ่งให้ส่งได้1 ทีม
3. ค�ำถามทีใ่ ช้ในการแข่งขันมาจากผูท้ รงคุณวุฒขิ องแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผูอ้ อก จ�ำนวน มหาวิทยาลัยละ 10 ข้อ โดย
มีเนื้อหาประกอบไปด้วย (ก ข ค ง) ความรู้ ป.ตรี (กระดาษค�ำถามเป็นสีขาวกระดาษค�ำตอบคนละสี)
1) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
จ�ำนวน 2 ข้อ
2) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
จ�ำนวน 2 ข้อ
3) นโยบายสาธารณะ
จ�ำนวน 2 ข้อ
4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
จ�ำนวน 2 ข้อ
5) การปกครองท้องถิ่นไทย
จ�ำนวน 2 ข้อ
4. ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันให้แต่ละมหาวิทยาลัยตั้งค�ำถามพร้อมเฉลยค�ำตอบที่ชัดเจน กระชับ และอ้างอิงที่มาของ
การตั้งค�ำถามและค�ำตอบ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ชื่อหนังสือหรือวารสารหน้า และส�ำนักพิมพ์
ค�ำถามที่ใช้ในการแข่งขันให้ใส่ซองปิดผนึก
5. ให้แต่ละมหาวิทยาลัยน�ำข้อสอบมาส่งในวันแข่งขัน ต่อคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นตัวแทนมาจากของแต่ละ
มหาวิทยาลัย
6. ในการแข่งขันจะน�ำข้อค�ำถามของทุกมหาวิทยาลัยมารวมกันและเลือกสุ่มโดยมีคณะกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัย
เป็นผู้เลือกสุ่มจากข้อสอบของแต่ละมหาวิทยาลัยๆ ละ 5 ข้อ รวมเป็นจ�ำนวน 20 ข้อ
7. ค�ำถามทีถ่ กู เลือกสุม่ จะเลือกโดยคณะกรรมการของแต่ละมหาวิทยาลัย และจะมีผดู้ ำ� เนินรายการเป็นผูอ้ า่ นค�ำถาม
8. ผู้ร่วมแข่งขันจะเขียนค�ำตอบลงในกระดาษค�ำตอบที่แจกให้โดยมีเวลาในการตอบข้อละ 1 นาที
9. เมื่อหมดเวลาจะมีเจ้าหน้าที่เดินเก็บกระดาษค�ำตอบ และส่งมาที่คณะกรรมการเพื่อท�ำการตรวจค�ำตอบ
10. ผู้ด�ำเนินรายการจะเฉลยค�ำตอบทันทีก่อนด�ำเนินการแข่งขันในข้อต่อไป
11. เมื่อมีการเฉลยค�ำตอบ ผู้ที่ตอบถูกจะได้รับคะแนนข้อละ 1 คะแนน
12. เมื่อสิ้นสุดค�ำถามทั้ง 20 ข้อแล้ว ให้มีการรวมคะแนน
13. ทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดถือว่าเป็นผู้ชนะ โดยพิจารณาจากล�ำดับคะแนน
14. หากมีผู้แข่งขันได้คะแนนเท่ากัน ให้มีการสุ่มค�ำถามมาใช้ในการตัดสิน
15. ค�ำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
16. ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งอาจารย์เข้าเป็นกรรมการตัดสินมหาวิทยาลัยละ 1 ท่าน
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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3. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวสุภาพร จวนสว่าง
2. นายรัชชานนท์ คุ่ยโล่
3. นายณัฐวุฒิ รอดอยู่
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์เกสร สิริลีลาลัย
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวศจี สอนยิ้ม
2. นางสาวจิราพรรณ อ้นเหลือง
3. นางสาวมุกดา ทองมอญ
อาจารย์ผู้ควบคุม
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายสมรักษ์ ท้วมสุข
5. นายสุรศักดิ์ คล้ายแจ้ง
2. นายวรพล โพธิ์ศรีทอง
6. นายธไนยสวรรค์ ชาวปลายนา
3. นางสาวอภิญญา ทองล่อย
7. นายภีรภัทร์ นิ่มนุช
4. นายพรเทพ บุญยัง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล
6. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงศ์
2. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ
7. อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
3. อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
8. อาจารย์บรรพต กิติสุนทร
4. อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุวรรณศรี
9. อาจารย์สมยศ สืบจากดี
5. อาจารย์ ดร.ธนปพน ภูสุวรรณ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายสยามรัฐ สุภาพ
4. นายพศวีร์ บัวรับพร
2. นางสาวกนกณิช ทวีทรัพย์บริบูรณ์
5. นางสาวณัฐธิดา พัฒนะพิชัย
3. นายอนุชิต ศรีถม
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ สถิตพรธนขัย
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การแข่งขันทักษะด้านนิติศาสตร์
กิจกรรมที่ 13 : การตอบคำ�ถามด้านนิตศิ าสตร์

กำ�หนดการแข่งขัน : วันที่ 20  มีนาคม 2562
เวลา 9.00 – 12.00 น.  
สถานที่ : ศูนย์ศิลปกรรมช่างเมืองเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (อาคาร 33  ห้อง 33506)
การแข่งขัน : ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ
โทร. 089-0194280
2. อาจารย์อรทัย แซ่เบ๊
โทร. 098-5642322
3. อาจารย์พงษ์ลดา ทั่งทอง
โทร. 081-3154991
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภททีม  ทีมละ 3  คน  มหาวิทยาลัยละ  2  ทีม
2. ค�ำถามประกอบด้วย
2.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2.2 ประมวลกฎหมายอาญา
2.3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2.4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. ในการแข่งขัน ห้ามมิให้เข้าแข่งขันใช้ต�ำรา ตัวบทกฎหมาย หรือเอกสารอื่นใด และให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
ตลอดจนห้ามติดต่อสือ่ สารใดๆ กับบุคคลภายนอกทีม่ ใิ ช่ผเู้ ข้าร่วมการแข่งขัน เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรรมการ
ตัดสิน ทีมที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับแพ้และต้องออกจากการแข่งขันทันที
4. เมื่อได้รับกระดาษค�ำตอบ ทีมที่เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องเขียนชื่อทีมของตนและหมายเลขข้อลงในกระดาษค�ำตอบ
ที่เตรียมไว้ ทีมใดไม่ปฏิบัติตามถือว่าทีมนั้นสละสิทธิ์ในการตอบค�ำถามข้อนั้น
5. ค�ำถามต้องปิดผนึกไว้ โดยคณะกรรมการเป็นผู้เลือกค�ำถาม จ�ำนวน 16 ข้อ จาก 4 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ
4 ค�ำถาม โดยแต่ละมหาวิทยาลัยส่งค�ำถามหมวดวิชาละ 2 ข้อ รวมทั้งสิ้น 8 ข้อต่อมหาวิทยาลัย โดยก�ำหนดให้ใช้
ขนาดตัวอักษะ  TAHOMA ขนาด 24 ในกรอบ PowerPoint ปกติแนวนอน
6. ค�ำถามที่ถูกเลือกผู้ด�ำเนินรายการจะเป็นผู้อ่านค�ำถามข้อละ 1 ครั้ง ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเลือกค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ภายในระยะเวลา 30 วินาที โดยจะเริ่มจับเวลาเมื่ออ่านค�ำถามจบ
7. ทีมผู้เข้าแข่งขัน เลือกค�ำตอบโดยใช้วิธีเขียนค�ำตอบ (ก หรือ ข. หรือ ค. หรือ ง) ลงในกระดาษค�ำตอบที่เตรียมให้ไว้
8. เมื่อหมดเวลาตอบค�ำถามจะมีเจ้าหน้าที่เดินเก็บกระดาษค�ำตอบ และน�ำส่งคณะกรรมการเพื่อตรวจค�ำตอบ โดยใช้
วิธีขานค�ำตอบของแต่ละทีมจนครบทุกทีม
9. คณะกรรมการท�ำการเฉลยค�ำตอบ ทีมทีต่ อบค�ำถามถูกต้อง จะได้รบั คะแนน 1 คะแนน หากมีปญ
ั หาหรือข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับค�ำถามและค�ำเฉลย ให้คณะกรรมการวินิจฉัยและให้ถือว่าข้อวินิจฉัยของกรรมการเป็นที่สุด
10. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน หรือ ผู้ควบคุมทีม มีสิทธิแสดงความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้อธิบายค�ำตอบและ
เหตุผลทีเ่ กีย่ วข้องกับค�ำถาม หรือค�ำตัดสินของคณะกรรมการ โดยสามารถกระท�ำได้หลังจากเฉลยค�ำตอบ แต่กอ่ น
ที่จะมีการเริ่มต้นแข่งขันในค�ำถามต่อไป หรือหลังจากประกาศค�ำตักสินของคณะกรรมการในทันทีแล้วแต่กรณี มิ
ฉะนั้นถือว่าไม่ติดใจ และเมื่อได้ข้อยุติในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวแล้ว จึงจะด�ำเนินการแข่งขันในข้อต่อไป
11. ค�ำถามที่จะใช้ในการแข่งขัน จะต้องเป็นข้อที่ยุติจากตัวบท หรือค�ำพิพากษาศาลฎีกา หากเป็นกรณีน�ำข้อเท็จจริง
ตามค�ำพิพากษาศาลฎีกามาตัง้ เป็นค�ำถาม ค�ำพิพากษาศาลฎีกานัน้ จะต้องเป็นเรือ่ งทีย่ ตุ ใิ นปัจจุบนั แล้ว โดยพึงหลีก
เลี่ยงการน�ำความเห็นทางกฎหมายที่อาจตีความเห็นทางกฎหมายที่อาจตีความได้หลายนัยมาใช้เป็นฐานในการตั้ง
เป็นค�ำถาม หากค�ำถามใดมีความผิดพลาดให้ถือว่าค�ำถามนั้นเป็นโมฆะ และให้แต่ละทีมได้รับ 1 คะแนนส�ำหรับ
ค�ำถามข้อดังกล่าว
12. เมื่อสิ้นสุดค�ำถามทั้ง 16 ข้อแล้วให้รวมคะแนน ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รางวัลชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด
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ล�ำดับถัดมาจะได้รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 และรองชนะเลิศอับดับที่ 2 ตามล�ำดับ
13. กรณีที่มีทีมได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ท�ำการแข่งขันต่อเฉพาะทีมที่คะแนนสูงสุดเท่ากันนั้นด้วยค�ำถามส�ำรองซึ่ง
ท�ำการเลือกจากค�ำถามของมหาวิทยาลัยอืน่ ทีม่ ใิ ช่คแู่ ข่งขันทีค่ ะแนนเท่ากัน สลับเปลีย่ นค�ำถามกันโดยท�ำการแข่งขัน
ทีละ 1 ข้อ จนกว่าจะได้ผู้ชนะ และได้ทีมที่ได้รับรางวัลตามที่ก�ำหนด
14. กรณีที่ค�ำถามส�ำรองถูกใช้หมดสิ้น แต่ยังมิอาจหาทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอับดับที่ 2
ได้ครบถ้วน ให้กรรมการจากมหาวิทยาลัยอื่นซึ่งมิใช่คู่แข่งขันเป็นผู้ตั้งค�ำถามขึ้นใหม่ และท�ำการแข่งขันต่อทีละ 1
ค�ำถามไปจนกว่าจะหาผู้ชนะและมีทีมผู้ได้รับรางวัลครบถ้วนตามที่ก�ำหนด
15. ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมายังสถานที่แข่งขันก่อนเวลาเริ่มต้น เพื่อรายงานตัวและเข้าร่วมการแข่งขัน กรณีมี
เหตุสุดวิสัย อาจารย์ผู้ควบคุมทีมจะต้องแจ้งต่อกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า
16. กรณีทีมใดทีมหนึ่ง หรือหลายทีมมาไม่ทันเวลาเริ่มการแข่งขัน ให้รอการแข่งขันไว้จนกว่าจะมาครบทุกทีม  แต่หาก
ล่วงเลยเวลาการแข่งขันตามที่ก�ำหนดไว้เดิมเป็นเวลากว่า 30 นาทีแล้ว และคณะกรรมการไม่ได้รับแจ้งเหตุสุดวิสัย
จากอาจารย์ผคู้ วบคุมทีม ให้คณะกรรมการมีอำ� นาจพิจารณาตัดสิทธิการเข้าร่วมการแข่งขันได้ ค�ำวินจิ ฉัยของคณะ
กรรมการเป็นที่สุด
17. ในกรณีที่พบปัญหา หรือเหตุขัดข้องอื่นใดนอกเหนือจากที่ปรากฏตามกติกาการแข่งขันข้างต้นนี้ให้การพิจารณา
และการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด
หมายเหตุ :
1. หลังจากลงทะเบียนทีมที่เข้าแข่งขันครบถ้วนแล้ว จะมีการจับฉลากที่นั่งส�ำหรับทีมที่เข้าแข่งขันในรอบค�ำถามข้อที่
1 ถึงข้อที่ 8 และเมื่อพักการแข่งขันเป็นเวลา 15 นาที จะมีการจับฉลากที่นั่งส�ำหรับทีมที่เข้าแข่งขันอีกครั้งในรอบ
ค�ำถามข้อที่ 9 ถึงข้อที่ 16
2. ผู้จัดการแข่งขันขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงก�ำหนดการ สถานที่แข่งขันเพื่อความเหมาะสม
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน)
1. อาจารย์ ดร.ศิรินทร์ อินทรวิชะ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
3. อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา       
4. อาจารย์พวงรัตน์ เชื้อรบ ชาญสตพัชร       
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวจารุวรรณ กลิ่นจันทร์
5. นายกษิดิษ เกิดโต
2. นางสาวสุวรีย์ ทรัพย์แสนล้าน
6. นายณัฐชัย แก้วโกสุม
3. นางสาวชลิดา วงษ์อิศวร
7. นายธนวันต์ แดงนาพันธ์
4. นายสรณรงค์ มาดี
8. นางสาวสมรรัตน์ ชีระพงศ์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ
4. อาจารย์วันรัต รื่นบุญ
2. อาจารย์อรทัย แซ่เบ๊
5. อาจารย์ ดร.ศิรินทร์ อินทรวิชะ
3. อาจารย์พงษ์ลดา ทั่งทอง
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวศิวพร ถึงแสง
4. นายศตวรรษ กองแก้ว
2. นางสาวชนัญญา สีหิน
5. นายภิญโญ ณ บางช้าง
3. นายสุรศักดิ์ นามถาวร
6. นายสิทธิพร ทองขาว
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร
2. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธุ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นาย จักรภพ ปลีพุ่ม
8. นางสาว สนธยา โจมกัน
2. นางสาว จินดารัตน์ จ�ำปาเทศ
9. นางสาว อุมาพร สิทธิบูรณาญา
3. นางสาว นาถยา แก้วศรีงาม
10. นางสาว เขมิกา ตุ้มฉิม
4. นางสาว พิมพ์ลภัส อิ่มทรัพย์
11. นางสาว ภาวิณี ขุนพัฒน์
5. นางสาว เบญจมาภรณ์ ปลอดดี
12. นาย ประชา การินทร์
6. นางสาว ศรนภา แสงสุข
13. นางสาวกาญจนาภรณ์ ธรรมดี
7. นายพงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผศ.ดร. ปิยะพร ตันณีกุล
2. อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
3. อาจารย์นเรศ ชูดวง
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวสโรชา ศรีสุวรรณ
4. นายจรุงเกียรติ พารา
2. นางสาวมานิตา แผ้วใจสุข
5. นายสถิตพงศ์ พุ่มน�้ำเย็น
3. นางสาวอารีรัตน์ ศรีทองอ่อน
6. นางสาวนันทยา มงคลมาตย์
อาจารย์ผู้ควบคุม
-
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การแข่งขันทักษะทางด้านทักษะโรงแรมและการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 14 : การจัดโต๊ะอาหาร

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 20 มีนาคม 2562
เวลา 8.30 – 12.00 น.  
สถานที่ : ห้องประชุมพริบพรีศรีราชภัฏ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ใหม่) อาคาร 23
การแข่งขัน : ประเภท ทีม  จ�ำนวนทีมละ  3 คน
ผู้ประสานงาน : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง
โทร. 0814254318
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ โทร. 0626287955
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันเป็นแบบประเภททีม ทีมละ 3 คน มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม นักศึกษาสามารถแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของ
แต่ละมหาวิทยาลัย หรือ แต่งกายให้เข้ากับหัวข้อ (Theme) ตามที่แข่งขัน (นับคะแนนรวมเป็นทีม)
2. ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องรายงานตัวก่อนเริม่ การแข่งขัน 30 นาที หากรายงานตัวไม่ทนั เวลาทีก่ ำ� หนดจะถูกตัดสิทธิอ์ อก
จากการแข่งขันทันที
3. ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
4. รูปแบบทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน มี 3 ทักษะ ใช้เวลา 45 นาที ได้แก่
- ทักษะที่ 1 ประดับตกแต่งผ้าระบายรอบโต๊ะ (ไม่มีการก�ำหนดลายจับจีบผ้า)
- ทักษะที่ 2 พับผ้าเช็ดปาก ส�ำหรับจัดบนโต๊ะอาหาร
- ทักษะที่ 3 การจัดโต๊ะอาหารแบบมาตรฐานสากลส�ำหรับ 2 ที่ และสอดคล้องกับรายการอาหารซึ่งผู้เข้าแข่งขัน
แต่ละทีมก�ำหนดขึ้นในหัวข้อ “เสน่ห์บ้านเกิด” (The Charming of Hometown)
5. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ต้องน�ำเสนอรูปแบบการจัดโต๊ะอาหารให้กับคณะกรรมการ ทีมละ 5 นาที
อุปกรณ์/เครื่องมือในการจัดโต๊ะอาหารมาตรฐาน (ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง) ประกอบด้วย
ผ้าปูโต๊ะ
ผ้าเช็ดปาก 2 ผืน
ผ้าระบายรอบโต๊ะ
มีดปลา 2 เล่ม
ส้อมปลา 2 เล่ม
มีดเนื้อ 2 เล่ม
ช้อนซุป 2 คัน
มีดเนย 2 เล่ม
ส้อมเนื้อ 2 เล่ม
แก้วน�้ำ 2 ใบ
แก้วไวน์ขาว 2 ใบ
แก้วไวน์แดง 2 ใบ
ช้อน ส้อม หวาน 2 ชุด จานโชว์ (Service plate) 2 ใบ จานขนมปัง 2 ใบ
หมายเหตุ  ผู้เข้าแข่งขันแต่ละมหาวิทยาลัยต้องจัดเตรียมผ้าขาวปูโต๊ะ ผ้าระบายรอบโต๊ะ ผ้าเช็ดปาก และน�ำอุปกรณ์อื่นๆ
มาตกแต่งบนโต๊ะอาหารได้ตามหัวข้อที่ก�ำหนด
อุปกรณ์ที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดเตรียมไว้ มีดังนี้
1. โต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 90 x 90 ซ.ม. สูง 75 ซ.ม.
2. โต๊ะวางอุปกรณ์ในการแข่งขัน
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เกณฑ์การแข่งขัน
ผลคะแนน เท่ากับ 100 คะแนน ต่อคณะกรรมการตัดสิน 1 ท่าน โดยแบ่งหัวข้อ ดังนี้
ความถูกต้องของการจัดวางอุปกรณ์
20
คะแนน
ความสวยงามและความสะอาด
20
คะแนน
บุคลิกภาพของผู้เข้าแข่งขัน
20
คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์
20
คะแนน
ความตรงต่อเวลา
10
คะแนน
การน�ำเสนอผลงาน
10
คะแนน
รวม 100 คะแนน
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (3 คน)
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงแรม
2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก
3. ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวกนกวรรณ พัดนาค
5. นางสาวพันธ์รวดี อยู่ยั่งยืน
2. นางสาวกรรณิกา พัดนาค
6. นายเกียรติศักดิ์ ลิบลับ
3. นางสาวสุพิชญา ค�ำพราว
7. นางสาวศุภมาส นัยนา
4. นางสาวกรรณิการ์ เทศธรรม
8. นางสาวทักษญา รัตนถาวรกุล
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวปัทมา เต้าทอง
3. นางสาวอินทร์ฑุมณี มีแสงพันธ์
2. นางสาวสุนันทา แสงทับทิม
4. นางสาวชลธิชา พันธ์สว่าง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ชลธิชา พันธ์สว่าง
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. น.ส สิตานัน อ่อนศรี
6. น.ส เบญจวรรณ มั่นใจ
2. น.ส ปาลิตา บรรดาศักดิ์
7. น.ส สุนิสา บรรเทิงสุข
3. น.ส.เสาวลักษณ์ ม่วงไทย
8. นางสาวสุพิชญา บูรณะสิงห์
4. นายฐณวรัตม์ สิทธิวิชัย
9. นางสาววรดา เนียมชาวนา
5. น.ส.พิมพ์พัฒน์ วรรณพงษ์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ถิรนันท์ ประทุม
2. อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวอนุธิดา เสืองาม
6. นางสาวปภาวดี รังพนัสสัก
2. นายอ�ำนาจ ชูรัตน์
7. นางสาวศิริรักษ์ หอมชื่น
3. นายเกรียงศักดิ์ บุญสุวรรณ
8. นายชินพงศ์ พุกงาม
4. นางสาวน�้ำเพชร รอดปาน
9. นางสาวสายใจ รัตนสัจธรรม
5. นางสาวจิตติพร เมืองพลู
10. นางสาว ชนกนันท์ นราแก้ว
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ดร.บรรจบพร อินดี
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การแข่งขันทักษะทางด้านทักษะโรงแรมและการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 15 : การผสมเครื่องดื่มม็อกเทลเชิงสร้างสรรค์ (ประเภททีม) Theme เสน่ห์บ้านเกิด
ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 20 มีนาคม 2562
เวลา 09.00  – 14.00  น.  
สถานที่ : ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล
การแข่งขัน : ประเภท ทีม มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม  ทีมละ 3 คน
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ดร.ลัคนา  ชูใจ    หมายเลขโทรศัพท์ 087 4039554  
                        Email: lakkanalecturer@gmail.com
2. อาจารย์พรพิมล   โหจันทร์  หมายเลขโทรศัพท์ 086 5089521
Email: hojan_70@hotmail.com

กติกาการแข่งขัน
กฎกติกาและข้อบังคับในการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตกเท่านั้น
2. มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันมหาวิทยาลัยละ 2 ทีม  ทีมละ 3 คน
3. ผู้เข้าแข่งขันสามารถแต่งกายแบบใดก็ได้ตามแนวคิด Concept ที่ตั้งไว้
4. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องน�ำแผ่น CD ดนตรีประกอบในการแข่งขันของตนเองมาในวันที่แข่งขัน
5. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องเตรียมส่วนผสม อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง รวมทั้ง แก้วที่ส�ำหรับให้คณะ
กรรมการชิมด้วย
6. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน สามารถเตรียมท�ำ Garnish ให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนขึ้นท�ำการแข่งขันได้
7. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และจะไม่มีการเรียกร้องให้มีการตัดสินใหม่โดยเด็ดขาด   โดยมี
รางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1    ได้รับ เหรียญทอง ของรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ เหรียญเงิน ของรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ เหรียญทองแดง ของรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับ ของรางวัล และประกาศนียบัตร
เกณฑ์การให้คะแนน
การผสมเครื่องดื่มม็อกเทลเชิงสร้างสรรค์ (ประเภททีม) Theme เสน่ห์บ้านเกิด
1. รสชาติ
30  คะแนน
2. ส่วนผสมถูกต้องตามสูตร
10  คะแนน
3. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
10  คะแนน
4. การแสดงประกอบการผสมเครื่องดื่ม
20  คะแนน
(Performance)
5. ความสะอาด
10  คะแนน
6. การอธิบายน�ำเสนอเครื่องดื่ม
10  คะแนน
7. บุคลิกภาพ ท่าทาง การแสดงออก
10  คะแนน
			
รวม
100 คะแนน
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คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. ตัวแทนจากบาร์เทนเดอร์ของโรงแรม 2 ท่าน
2. ตัวแทนจากสมาคมโรงแรมไทย 1 ท่าน
3. ตัวแทนจากบริษัทสิงห์ คอปอเรชั่น 1ท่าน
4. ตัวแทนจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องดื่ม 1 ท่าน
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายอธิเบศร์ สุริยัน
4. นางสาวสุกัญญา โมลา
2. นางสาวขวัญจิรา ม่วงสด
5. นางสาวสุทธิดา อุปพงค์
3. นายศุภโชค พราหมณ์สงฆ์
6. นายพรภาวิษย์ กรีดกราย
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.ลัคนา ชูใจ
2. อาจารย์พรพิมล โหจันทร์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวจุฑามาศ แสงสิมมา
4. นางสาวอทิตา ประทุมวัน
2. นางสาวฐิติมา น�้ำนวล
5. นางสาวสุดารัตน์ เก่าแสน
3. นางสาวอารียา แช่มพวง
6. นางสาวนพมาศ แก้วอาสา
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์บุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายวงศ์ระวิทย์ น้อมน�ำทรัพย์
7. นางสาวจีรวรรณ ศิวะประภา
2. นายประพนธ์ เล็กสุมา
8. นางสาวณัฐธิดา อิศรางกูร ณ
3. นางสาวณัฐนิชา ตันเตชะไพบูลย์
9. นางสาวกุลสตรี ท้วมโคกหม้อ
4. นายชัชวาลย์ เปี่ยมอยู่
10. นางสาวจิรวรรณ แก้วไพโรจน์
5. นายภาณุวัฒน์ สมมุติ
11. นางสาวบุศรา จิตมานะ
6. นางสาวณิชารีย์ ธรรมกิจวัฒน์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ประพนธ์ เล็กสุมา
2. อาจารย์วงศ์ระวิทย์ น้อมน�ำทรัพย์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวเจนนิสา ถีสูงเนิน
4. นาย ศรเพชร ยิ่งมี
2. นางสาวติยาธร จ�ำเรียง
5. นายบศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์
3. นางสาวอรนิช ใจหล้า
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์
2. อาจารย์ศรเพชร ยิ่งมี
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การแข่งขันทักษะทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 16 : การปฏิบัติการทักษะมัคคุเทศก์ (บรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว)
ก�ำหนดการแข่งขัน : 1. บรรยายภาษาไทย วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
2. บรรยายภาษาอังกฤษ วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมเพทาย อาคารเพชรน�้ำหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การแข่งขัน : ประเภทบุคคล
ผู้ประสานงาน : นางสาวนิสากร คุณวงศ์ โทร. 085-9299659

กติกาการแข่งขัน
1. แต่ละสถาบันส่งผู้เข้าแข่งขัน (แข่งขันประเภทบุคคล) ดังนี้
1.1 มัคคุเทศก์บรรยายภาษาไทย จ�ำนวนไม่เกิน 3 คน
1.2 มัคคุเทศก์บรรยายภาษาอังกฤษ จ�ำนวนไม่เกิน 3 คน
2. ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาในการน้าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและถูกต้องอย่างเหมาะสม คนละ 10 นาที โดยวิธีการจับฉลาก
ล�ำดับก่อนหลัง
3. ผูเ้ ข้าแข่งขันบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หัวข้อบรรยาย “เสน่หบ์ า้ นเกิด” ทัง้ นี้ แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเรือ่ ง
และภาพทีจ่ ะใช้แข่งขันให้กบั เจ้าภาพ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง Email : nisakorn.pbru@gmail.com
4. การแต่งกายของผูเ้ ข้าแข่งขันให้เป็นไปตามชุดเครือ่ งแบบนักศึกษา ชุดเครือ่ งแบบของสาขาวิชาแต่ละมหาวิทยาลัย
หรือ Theme เสน่ห์บ้านเกิด
5. สถานการณ์ในการบรรยาย เป็นการบรรยายใน Theme เสน่ห์บ้านเกิด และมีสถานการณ์บังคับให้แก้ปัญหาแบบ
ไม่ระบุปัญหา สถานการณ์จะเป็นไปตามคณะกรรมการก�ำหนด
6. รางวัลในการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ บรรยายภาษาไทย และ บรรยายภาษาอังกฤษ โดยเรียงตามล�ำดับ
คะแนน ล�ำดับที่ 1-3 ของแต่ละประเภท
7. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การให้คะแนน
บรรยายภาษาไทย

1. บุคลิกภาพ                                      
2. ข้อมูลที่นำ�เสนอน่าสนใจมีความถูกต้อง     
3. การสื่อสารภาษาไทยที่ถูกต้อง                
4. การบรรยายใช้เวลาที่กำ�หนด                 
5. ไหวพริบในการแก้สถานการณ์ทั่วไป            
รวม  

25 คะแนน
35 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
100 คะแนน

บรรยายภาษาอังกฤษ

1. บุคลิกภาพ                                    20 คะแนน
2. ข้อมูลที่นำ�เสนอน่าสนใจมีความถูกต้อง    40 คะแนน
3. การสื่อสารภาษาอังกฤษที่เป็นธรรมชาติ   30 คะแนน
4. การบรรยายใช้เวลาที่กำ�หนด                10 คะแนน
5. ไหวพริบในการแก้สถานการณ์ทั่วไป        10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1.  ตัวแทนจากมัคคุเทศก์อาชีพ
2.  นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว
3.  นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์
4.  นักวิชาการด้านภูมิศาสตร์/ทรัพยากร
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายสุรศักดิ์ น�้ำสมบูรณ์
4. น.ส.สิรีธร สืบสุข
2. นางสาวศิริมา สินทรัพย์
5. นางสาวนิสากร คุณวงศ์
3. นางสาวศุภานัน เเย้มภู่
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.มลทิชา แจ่มจันทร์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวสุมณี หวังพรสมบัติ
4. นางสาวนันทิกานต์ จินดาสิงห์
2. นางสาวชนนิกานต์ เสนารา
5. นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์นวล
3. นางสาวพิมพ์ชนก นันธิกุล
6. นางสาวพรพิมา พิพัฒน์กิจไพศาล
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสนเมือง
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวมัณฑิรา คุณาวิวัฒน์
6. นายปฐมพร จัดนอก
2. นางสาวเยาวดี ชัยโชค
7. นายอลงกรณ์ ฉลาด
3. นางสาวชลดา พรมฤทธิ์
8. นางสาวรักษา ทองบ่อมะกรูด
4. นางสาวอริสรา ตันเจริญ
9. นางสาวอารีรัตน์ ฟักเย็น
5. นางสาวณัฐธิกา น�ำพา
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ดร.มัสลิน บัวบาน
2. ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวมาริสา ข�ำหยี่
4. นายธเนศ รุ่งแจ้ง
2. นาย สนทะยา 5. นางสาวดรุณี จินดาพันธ์
3. นายรัตนกร พงษ์สมบูรณ์
6. นางสาวกฤษณา โตบางป่า
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี
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การแข่งขันทักษะทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 17 : การตอบค�ำถามการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน (อาเซียน +6)

ก�ำหนดการแข่งขัน : วที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา เวลา 08.30 – 12.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์ (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การแข่งขัน : ประเภททีม ทีมละ 3 คน
ผู้ประสานงาน : 1. ดร.กฤษดา ตั้งชวาล (087-5151934) Email: kitsada.tun@mail.pbru.ac.th
2. นางสาวลัลน์ลภัฏ ชื่นอารมณ์ (083-7755236) นักวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน
              มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Email: lallapat93@gmail.co
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือการโรงแรม หรือการบริการชั้นปีที่ 1 ถึง
ชั้นปีที่ 4
2. สามารถส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละ 3 คน สถาบันละไม่เกิน 3 ทีม (คละชั้นปีได้)
กติกาการแข่งขัน
1. ทุ ก ที ม ที่ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ต้ อ งรายงานตั ว พร้ อ มกั น ที่ ห ้ อ งประชุ ม วิ ท ยาภิ ร มย์ 2 อาคารวิ ท ยาภิ ร มย์
(ชั้น 1)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เวลา 8.30 – 9.00 น.
2. ตอบค�ำถามจากข้อค�ำถามทีพ่ จิ ารณาของคณะกรรมการกลางแล้ว (โดยเป็นข้อค�ำถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก) ซึ่ง
เนื้อหาข้อค�ำถามเป็นเนื้อหาภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวและข้อค�ำถามแหล่งท่องเที่ยวในประเทศอาเซียนบวกหก
3. ผูเ้ ข้าแข่งขันจะตอบค�ำถามจนครบ 2 ชุด (ชุดละ 10 ข้อ) รวม 20 ข้อ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจากผลคะแนนที่ได้
จากมากไปหาน้อย
4. ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาในการตอบค�ำถามข้อละ 20 วินาทีหลังจากคณะกรรมการอ่านข้อค�ำถามจบลง
5. หากล�ำดับที่ 1 2 หรือ 3 มีผลคะแนนที่เท่ากัน ให้ใช้ชุดค�ำถามส�ำรอง จ�ำนวน 5 ค�ำถาม เป็นค�ำถามตัดสินในแต่ละ
ล�ำดับ
6. หากหมดข้อค�ำถามแล้ว ยังพบว่ามีผลคะแนนเท่ากันให้คณะกรรมการเป็นผู้ถามค�ำถามด้วยวาจาเพื่อคัดเลือก
ผู้ชนะเลิศในแต่ละล�ำดับต่อไป
คณะกรรมการตัดสินประกอบ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ�ำนวน 3 คน
1. ตัวแทนจากมัคคุเทศก์อาชีพ จ�ำนวน 1 ท่าน
2. นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว
3. นักวิชาการด้านอาเซียน
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวกรกนก เกิดรอด
6. นางสาวจุฬาทิพย์ ยุเหล็ก
2. นางสาววรรนิสา อ่อนละมูล
7. นางสาวเกษร อบอุ่น
3. นายธงฉาน น้อยสอาด
8. นางสาวพรพิมล เนียมศรี
4. นางสาวเกศรา กริชเพชร
9. นางสาวสุวนันท์ ธรรมวาจา
5. นางสาวฐาปณี บุญจันทร์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวสุพรรษา จันทร์ตรง
4. นางสาวสลิลทิพย์ เศษรินทร์
2. นางสาวบัณฑิตา ค�ำพวง
5. นายรัฐกิจ อุทัยนา
3. นางสาวอินทร์ฑุมณี มีแสงพันธ์
6. นางสาวสุนันทา แสงทับทิม
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ปัญจรัศมิ์ สามนเสน
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวธนัชพร ห่วงนาค
6. นางสาวศิริวรรณ สายทองสุข
2. นายสิริพงษ์ มะเดื่อชุมพร
7. นางสาววรานิจ โปรานานนท์
3. นางสาวนิลุบล คงเปรม
8. นางสาววิภัทสรา ค�ำสีแก้ว
4. นางสาววารุณี หาญชนะ
9. นางสาวนฤมล กลิ่นทองทิพย์
5. นางสาววิมลพร ปาโผ
10. นางสาวนพวรรณ มีโคตะ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ธนวรรษ ดอกจันทร์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายฑีมายุ จิวบางป่า
8. นางสาวณัฐมน นวัตกาญจน์
2. นางสาวชุติมา อินทรสุข
9. นางสาวภัคภิณญา ดวงภูเมศ
3. นางสาวสกุลตรี เบาแรง
10. นางสาวสุดารัตน์ ไข่แดง
4. นางสาวปัทมวรรณ ทองผาโกมล
11. นางสาวฐิตาภรณ์ ศิริสมบัติ
5. นางสาวอรุโณทัย จันทร์ตรี
12. นางสาวอภินันท์ การกระสัง
6. นางสาวรังสิณา เหลืองสอาด
13. นายณัฐวุฒิ วิทา
7. นายมูฮัมหมัดซุกรี บาเหะ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย
กิจกรรมที่ 18 : การตอบปัญหาภาษาไทย

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 8.30 – 16.00 น.  
สถานที่ : ห้องร่มฉัตรบารมี (2323) และห้องแก้วเก็จรัตน์มณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23)
การแข่งขัน : ประเภททีม
ผู้ประสานงาน : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ
โทร. 085-1626687
2. อาจารย์อรรถวิทย์ รอดเจริญ
โทร. 086-6953099
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม
2. คณะกรรมการภายนอกร่วมกันตั้งค�ำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย จ�ำนวน 30 ข้อ (ค�ำถามเป็นค�ำถาม
ปลายปิด)
3. ตัวแทนกรรมการภายนอกเป็นผู้เลือกค�ำถามขณะท�ำการแข่งขัน จ�ำนวน 15 ข้อ
4. เจ้าหน้าที่แจกกระดาษค�ำตอบ โดยทีมที่เข้าแข่งขันต้องเขียนค�ำตอบลงในกระดาษค�ำตอบที่ก�ำหนดให้เท่านั้น
(1 ข้อต่อกระดาษค�ำตอบ 1 แผ่น)
5. ค�ำถามที่กรรมการภายนอกเลือกผู้ด�ำเนินรายการจะเป็นผู้อ่านค�ำถาม ข้อละ 2 ครั้ง
6. ผู้เข้าแข่งขันจะเขียนค�ำตอบลงในกระดาษค�ำตอบที่ก�ำหนดให้ โดยให้เวลาในการตอบค�ำถามข้อละ 1.30 นาที
(เริ่มจับเวลาเมื่อผู้ด�ำเนินรายการอ่านค�ำถามครบ 2 ครั้งแล้ว)
7. เมื่อหมดเวลา เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บกระดาษค�ำตอบมาให้กรรมการภายนอกเพื่อตรวจค�ำตอบ
8. คณะกรรมการภายนอกเป็นผู้เฉลยค�ำตอบ
9. ผู้เข้าแข่งขันที่จะได้คะแนนในแต่ละข้อจะต้องตอบค�ำถามถูกต้องและเขียนสะกดการันต์ถูกต้องด้วย
10. เมื่อการแข่งขันครบ 15 ข้อ เจ้าหน้าที่รวมคะแนนของผู้เข้าแข่งขันทุกทีม
11. ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ โดยพิจารณาจากล�ำดับคะแนน
12. หากมีผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเท่ากัน ให้มีการสุ่มเลือกค�ำถามมาใช้ในการตัดสิน (โดยจะให้สิทธิ์ตอบเฉพาะผู้แข่งขัน
ที่มีคะแนนเสมอกันเท่านั้น ที่ด�ำเนินการซ�้ำในข้อ 4-8 อีกครั้ง)
13. ค�ำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (1 คน)
1. ผศ.สิริอาภา รัชตะหิรัญ (คณะกรรมการภายนอก)
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายเสฏฐวุฒิ พลวิชัย
2. นายวงศ์วรัณ ช้างพลาย
3. นางสาวสุณีรัตน์ ใจยะสัน
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวประภัสษร ใจตรง
2. นางสาวสุภาวดี สุขอยู่
3. นายธนายุทธ น�ำน้อง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์วรรนิสา ปานพรม
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นาย มหาสมุทร อินสว่าง
2. นายธนิสร ดีเสมอ
3. นายกนก สวนหลวง
4. นายศุภฤกษ์ ส�ำรีกิต
5. นายปธานิน เพชรสวี
6. นายเอกวัฒน์ ลือเฟื่อง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อ.ศิวพร โกศิยะกุล
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวอภิรดี มะลิลา
2. นายยศนันท์ เทพมณี
3. นางสาวอรอุมา พรมตู้
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์อาภากร หนักไหล่
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย
กิจกรรมที่ 19 : การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.00 น.  
สถานที่ : ห้องร่มฉัตรบารมี (2323) และห้องแก้วเก็จรัตน์มณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23)
การแข่งขัน : ประเภทบุคคล
ผู้ประสานงาน : 1. อ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
โทร. 089-9188495
2. อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม
โทร. 081-0089968
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน
2. การแข่งขันรอบที่ 1 ใช้เวลาพูด 6 นาที ในหัวข้อที่คณะกรรมการเป็นผู้ก�ำหนดและแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบเพื่อ
เตรียมตัวพูด ผู้เข้าแข่งขันต้องจับสลากล�ำดับการพูด
3. การแข่ ง ขั น รอบที่ 2 รอบการกล่ า วสุ น ทรพจน์ ร อบฉั บ พลั น คณะกรรมการภายนอกเป็ น ผู ้ ก� ำ หนดหั ว ข้ อ
ผู้เข้าแข่งขันต้องจับสลากล�ำดับการพูด ผู้เข้าแข่งขันผู้ที่จะขึ้นพูดจะได้ทราบหัวข้อก่อนขึ้นพูดและมีเวลาเตรียมตัว
3 นาที และใช้เวลาพูดบนเวที 3 นาที ผูเ้ ข้าแข่งขันทีย่ งั ไม่ถงึ ล�ำดับการพูดจะต้องอยูใ่ นห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันที่ได้
จัดเตรียมไว้ โดยไม่สามารถทราบหัวข้อการพูดรอบฉับพลันก่อนที่จะถึงล�ำดับการแข่งขันของตนเอง
4. ผู้เข้าแข่งขันสามารถพูดขาดและเกินได้ไม่เกิน 30 วินาที หากใช้เวลาขาดและเกินกว่านี้จะถูกตัดคะแนนออกจาก
คะแนนรวม วินาทีละ 1 คะแนน (รอบที่ 1 พูดระหว่าง 5.30-6.30 นาที ไม่ถูกตัดคะแนน)
เกณฑ์การตัดสิน
1. ด้านเนื้อหา 									
35 คะแนน
1.1 เนื้อหาตรงตามหัวข้อเรื่อง ข้อมูลถูกต้อง
15  คะแนน
1.2 เนื้อหามีประโยชน์ สร้างสรรค์
10  คะแนน
1.3 ล�ำดับเนื้อหาเหมาะสม สอดคล้อง มีเอกภาพ
10  คะแนน
2. การใช้ภาษา									
30 คะแนน
2.1 ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักภาษา
10  คะแนน
2.2 ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา
10  คะแนน
2.3 มีศิลปะในการเรียบเรียง ถ่ายทอดด้วยค�ำ ส�ำนวนโวหารที่สละสลวย คมคาย
10  คะแนน
3. ด้านการน�ำเสนอ									
35 คะแนน
3.1 ภาษากายเหมาะสมและสนับสนุนการถ่ายทอดเนื้อหา   
  5  คะแนน
3.2 การออกเสียงชัดเจน ถูกต้องตามอักขรวิธี
10  คะแนน
3.3 มีศิลปะในการใช้น�้ำเสียง ระดับความดังของเสียง ท่วงท�ำนองเหมาะสมกับเนื้อหา 10  คะแนน
3.4 การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ บุคลิกภาพสง่างาม
10  คะแนน
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวปนัดดา นาคสิงห์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
2. อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวนภสร เทียมอุทัย
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ทวีศักดิ์ไพจิตร
อาจารย์ผู้ควบคุม
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นาย มหาสมุทร อินสว่าง
2. นายวิศรุธ โทพรมมา
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อ.ดร.ชวนพิศ อัตเนตร์
2. อ.จิรศุภา ปล่องทอง
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายมาโนช พลายละหาร
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์มธุรส คุ้มประสิทธิ์
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย
กิจกรรมที่ 20 : การขับเสภาไทย

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องร่มฉัตรบารมี (2323) และห้องแก้วเก็จรัตน์มณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23)
การแข่งขัน : ประเภทบุคคล
ผู้ประสานงาน : 1. ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ
โทร. 089-9184543
2. อ.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว
โทร. 083-0599002
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องจับสลากเลือกล�ำดับการอ่าน
3. บทประพันธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน คือ กลอนเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน จ�ำนวน 4 บท
4. คณะกรรมการภายนอกเป็นผู้จับสลากเลือกบทที่ใช้ในการแข่งขัน
5. ในขณะแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันยืนขับเสภา
เกณฑ์การตัดสิน
1. น�้ำเสียง  
2. ลีลา จังหวะ ฉันทลักษณ์
3. อักขรวิธี
4. การใส่อารมณ์ หรือการแสดงความรู้สึก ความเชื่อมั่น บุคลิกภาพ

20  คะแนน
40  คะแนน
20  คะแนน
20 คะแนน

หมายเหตุ : การพิจารณาตัดคะแนนในการอ่านอักขรวิธีผิด ครั้งละ 1 คะแนน เช่น วรรคตอน ตัวสะกด ค�ำควบกล�้ำ ค�ำผิด
อ่านตก อ่านเกิน อ่านตู่ตัว การอ่านออกเสียง ร, ล
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ปานเกตุ
2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวกรุณา แสงอ�่ำ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ
2. อ.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาววรรัฏร์ วงษ์วินิจสร
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์กษริน วงศ์กิตติชวลิต
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายวีรยุทธ สมพงษ์
2. นางสาวธมลวรรณ ศรีสุวรรณ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อ.ศิวพร โกศิยะกุล
2. อ.ดร.ชวนพิศ อัตเนตร์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายอภิชาติ นุรักษ์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ปริญญา ปั้นสุวรรณ์
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย
กิจกรรมที่ 21 : การอ่านร้อยแก้ว

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.00 น.  
สถานที่ : ห้องร่มฉัตรบารมี (2323) และห้องแก้วเก็จรัตน์มณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23)
การแข่งขัน : ประเภทบุคคล
ผู้ประสานงาน : 1. อ.ดร.ทนงศ์ จันทะมาตย์
โทร. 081-0537926
2. อ.จตุพร บุญประเสริฐ
โทร. 089-9868481
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องจับสลากเลือกล�ำดับการอ่าน
3. บทประพันธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน คือ สามก๊ก ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
4. คณะกรรมการภายนอกเป็นผู้จับสลากเลือกบทที่ใช้ในการแข่งขัน
5. ในขณะแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันยืนอ่าน
เกณฑ์การตัดสิน
1. น�้ำเสียง
2. ลีลา จังหวะ
3. อักขรวิธี
4. การใส่อารมณ์ หรือการแสดงความรู้สึก
5. ความเชื่อมั่น บุคลิกภาพ
คะแนนรวม

   20
   20
   30
   20
   10
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายเหตุ : การพิจารณาตัดสินคะแนนในการอ่านอักขรวิธีผิด ครั้งละ 1 คะแนน ได้แก่ วรรคตอน ตัวสะกด  ค�ำควบกล�้ำ  
ค�ำผิด  อ่านตก  อ่านเกิน  อ่านตู่ตัว  การอ่านออกเสียง  ร,ล
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายพรศักดิ์ มือสันทัด
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อ.ดร.ทนงศ์ จันทะมาตย์
2. อ.จตุพร บุญประเสริฐ
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวสุภัคนันท์ โคตรนู
2. นางสาวสุวนันท์ วรนาถนฤมล
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ปุณย์จรีย์ สรสีสม
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวพอหทัย อินทพันธ์
2. นายสมรักษ์ บุญแท่น
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อ.วิริยา วิริยารัมภะ
2. อ.เตือนใจ คดดี
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวสุพิชา จันทบัตร์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. นายธัชชัย กรกุม
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย
กิจกรรมที่ 22 : การคัดลายมือ

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.00 น.  
สถานที่ : ห้องร่มฉัตรบารมี (2323) และห้องแก้วเก็จรัตน์มณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23)
การแข่งขัน : ประเภทบุคคล
ผู้ประสานงาน : 1. อ.อุบลวรรณ สวนมาลี
โทร. 086-6135275
2. อ.ศิวาพร พิรอด
โทร. 081-9418006
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน
2. รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในการแข่งขันคือแบบอาลักษณ์
3. ใช้ปากกาลูกลื่นสีด�ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ม.ม. (ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง)
4. บทที่ใช้ในการแข่งขันคัดสรรจากหนังสือสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน ความยาวไม่เกิน 7-8 บรรทัด
5. คณะกรรมการภายนอกเป็นผู้จับสลากเลือกบทที่ใช้ในการแข่งขัน
6. ใช้เวลาในการแข่งขัน 1 ชั่วโมง กรณีหมดเวลาแล้วผู้แข่งขันคัดไม่เสร็จสมบูรณ์ คณะกรรมการจะคัดออกไม่น�ำมา
พิจารณาตัดสิน
7. หากผู้เข้าแข่งขันคัดค�ำตกหรือไม่ถูกต้อง จะหักคะแนนตัวอักษรละ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน

ระดับคะแนน

ประเด็น

4
1. การวางตัวอักษร วางตัวอักษร สระ
สระ วรรณยุกต์
วรรณยุกต์ และ
และเครื่องหมาย
เครื่องหมายถูกต้อง
ถูกต้อง
ทั้งหมด
2. การเว้นช่องไฟ -การเว้นช่องไฟ
และเว้นวรรคให้
สม�่ำเสมอ
เหมาะสม
-เว้นวรรคถูกต้อง
ทั้งหมด
3. สวยงาม รูปร่าง -รูปร่างตัวอักษร
และขนาดตัวอักษร สวยงามตามแบบ
สม�่ำเสมอตามแบบ -ตัวอักษรสม�่ำเสมอ
-คุณภาพของเส้นหนัก
แน่น คมชัด สม�่ำเสมอ
4. รอบคอบ
สะอาด ประณีต
เรียบร้อย

- คัดไม่ตก และสะกด
ถูกต้องทั้งหมด
- สะอาด เรียบร้อย
ไม่มีรอยลบ ขูด ขีด ฆ่า

3
วางตัวอักษร สระ
วรรณยุกต์ และ
เครื่องหมายผิด 1-2 ที่
-การเว้นช่องไฟ
สม�่ำเสมอเป็นส่วนใหญ่
-เว้นวรรค
ไม่ถูกต้อง 1-2 ที่
-รูปร่างตัวอักษร
สวยงามตามแบบ
-ตัวอักษรไม่สม�่ำเสมอ
1-2 ที่
-คุณภาพของเส้นหนัก
แน่น คมชัด แต่ไม่
สม�่ำเสมอ   1-2 ที่
- คัดตก หรือสะกด
ผิด 1 ที่
- มีรอยลบ ขูด ขีด ฆ่า
1 ที่

2
วางตัวอักษร สระ
วรรณยุกต์ และ
เครื่องหมายผิด 3-4 ที่

1
วางตัวอักษร สระ
วรรณยุกต์ และ
เครื่องหมายผิด
มากกว่า 4 ที่
-การเว้นช่องไฟ
-การเว้นช่องไฟไม่
ไม่สม�่ำเสมอ
สม�่ำเสมอ
-เว้นวรรคไม่ถูกต้อง
-เว้นวรรคไม่ถูกต้อง
1-2 ที่
มากกว่า 2 ที่
-รูปร่างตัวอักษรไม่เป็น -รูปร่างตัวอักษรไม่
ไปตามแบบบางตัว
เป็นไปตามแบบ
-ตัวอักษรไม่สม�่ำเสมอ -ตัวอักษรโดยรวมไม่
มากกว่า 2 ที่
สม�่ำเสมอ
-คุณภาพของเส้นไม่
-คุณภาพของเส้นไม่
หนักแน่น
หนักแน่น
ไม่คมชัด
ไม่คมชัด
แต่สม�่ำเสมอ
และไม่สม�่ำเสมอ
- คัดตก หรือสะกด
คัดตก หรือสะกดผิด
ผิด 2 ที่
มากกว่า 2 ที่
- มีรอยลบ ขูด ขีด ฆ่า - มีรอยลบ ขูด ขีด ฆ่า
2 ที่
มากกว่า 2 ที่
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คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (1 คน)
1. อาจารย์อุบลวรรณ สวนมาลี
2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวสลิลทิพย์ ไกรศิริ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์อุบลวรรณ สวนมาลี
2. อาจารย์ศิวาพร พิรอด
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวเสาวณีย์ ค�ำพาที
2. นางสาวพจมาน กองอ่อน
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ศิริพร งามขจิต
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วปาน
2. นางสาวสงกรานต์ ค�ำผง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์เตือนใจ คดดี
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายปรมาภรณ์ ร่มโพธิ์รี
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. นายจตุรงค์ ภิรมยา
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาจีน
กิจกรรมที่ 23 : แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 汉语演讲比赛
ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 13.00 – 15.00 น.  
สถานที่ : ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร14)
การแข่งขัน : ประเภท บุคคล (มหาวิทยาลัยไม่เกิน 3 คน)
ผู้ประสานงาน : 1. อ.ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์
โทร. 083-7740274
2. อ.ปภัสสร ไพบูลย์ฐิติพรชัย โทร. 062-4545492

กติกาการแข่งขัน
1. กิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน หัวข้อ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 (21世纪海上丝
绸之路)”
2. ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักศึกษาชาวไทย อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรี
3. ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาในการบรรยาย คนละไม่น้อยกว่า 3 - 5 นาที โดยวิธีการจับสลากล�ำดับก่อนหลัง(ผู้เข้าแข่งขัน
ไม่ต้องแนะน�ำตัว)
4. การแต่งกายของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามชุดเครื่องแบบนักศึกษาหรือชุดเครื่องแบบของสาขาวิชาแต่ละ
มหาวิทยาลัยพร้อมแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
5. รางวัลในการแข่งขัน ล�ำดับที่ 1-3 โดยเรียงตามล�ำดับคะแนน  
6. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การให้คะแนน
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 汉语演讲比赛
1. เนื้อหา      （表演内容）             10      คะแนน
2. ส�ำเนียง     （语音语貌）             10      คะแนน
3. บุคลิกภาพ （临场表现）             10      คะแนน
4. การใช้เวลา （时间掌控）             10      คะแนน
รวม
40 คะแนน
หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1.  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ�ำนวน 3 ท่าน
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาววริยา เสมเถื่อน
2. นางสาวปัทมาพร สมบูรณ์
3. นางสาวนัณธิชา กอเลิศสุชัย
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ดร.พรเพ็ญ. จุไรยานนท์
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายถิรวิทย์ พรหมดี
2. นายธนวรรธน์ สุมาดง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. น.ส.จุฑารัตน์ ดาวทอง 杨庆蕊
2. นาย อดิเทพ ทรงประเสริฐ 孙能力
3. น.ส.พัชริดา เกื้อสกุล 葛妍。
4. น.ส.สุนิสา หยาง 杨佩芸
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อ.SHEN YE
2. อ.CHEN YUANYUAN
3. อ.จักรกฤช แนมสมบัติ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายทินกร เที่ยงแท้
2. นางสาวพิมพ์ชนา ธนบูรณ์กาญจน์
3. นางสาวจุฑามาศ แสงผ่องอ�ำไพ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์เหมือนใจหวัง สัจจา
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาจีน
กิจกรรมที่ 24 : แข่งขันตอบค�ำถามทักษะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 10.30 – 12.00 น.  
สถานที่ : ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร14)
การแข่งขัน : ประเภท ทีมๆ ละ 2 คน (มหาวิทยาลัยไม่เกิน 2 ทีม)
ผู้ประสานงาน : 1. อ.ดร.มนธนัตถ์ สินทร โทร. 091-154-4992
2. อ.สุภาพร อรุณะวงศา โทร. 081-736-1763

กติกาการแข่งขันและเกณฑ์การการตัดสิน
1. กิจกรรมการแข่งขันตอบค�ำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน จากหนังสือ “中国地理常识” หัวข้อ
中国七大古都，魅力城市 และ 中国之旅
2. ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักศึกษาชาวไทย อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรี
3. ค�ำถามเป็นภาษาจีน รอบแรกเป็นค�ำถามที่มีตัวเลือก 4 ค�ำตอบ ทั้งหมด 30 ข้อๆ ละ 1 คะแนน โดยกรรมการ
สุ่มจับจากซองค�ำถาม ผู้เข้าแข่งขันเขียนค�ำตอบลงในกระดาษค�ำตอบและจะมีกรรมการกลางเป็นผู้เก็บกระดาษ
ค�ำตอบ คัดเลือก 4 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดตามล�ำดับผ่านเข้าแข่งขันในรอบที่ 2
4. รอบที่ 2 เป็นค�ำถามแบบไม่มีตัวเลือกค�ำตอบ ทั้งหมด 20 ข้อๆ ละ 1 คะแนน โดยสุ่มจับจากซองค�ำถาม ผู้เข้า
แข่งขันต้องยกมือตอบและให้ทีมที่ยกมือเร็วที่สุดเป็นผู้ตอบก่อน
5. รางวัลในการแข่งขัน ล�ำดับที่ 1-3 โดยเรียงตามล�ำดับคะแนน  
6. กรณีมีทีมแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน จะต้องตอบค�ำถามพิเศษเพื่อตัดสินผู้ชนะตามล�ำดับ
7. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. การแต่งกายของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามชุดเครื่องแบบนักศึกษาหรือชุดเครื่องแบบของสาขาวิชาแต่ละ
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ�ำนวน 3 ท่าน
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายณัฐดนัย ธิน้อมธรรม
2. นางสาวสุรีรัตน์ มะสูงเนิน
3. นางสาวมัญธณี สุวรรณกาญจน์
4. นางสาวนัทวรรณ สุวรรณกาญจน์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อ.ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง
2. อาจารย์ ดร.มนธนัตถ์ สินทร
3. อาจารย์สุภาพร อรุณะวงศา
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวดรุณี พรมมา
2. นางสาวพุทธชาติ ราชบัณฑิตย์
3. นางสาวจิราพร เที่ยงธรรม
4. นางสาวยุพยงค์ แสวงทอง
อาจารย์ผู้ควบคุม
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวอารยา ศรีโภคา 林珍珍。
2. นางสาวปรียานุช ธงอาจ 少虹。
3. นางสาวธนาภา ทองใบ 周玉珠
4. นางสาวจุฑารัตน์ ดาวทอง 杨庆蕊
5. นางสาวขวัญตา ไฮ้ย้อย
6. นายชยพัทธ์ ธงชัยบริสุทธิ์ 涂林胜喜
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อ.อัมพร วรานนท์วนิช
2. อ.นัฏฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ
3. อ.LIU FUCHAO
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวนริศรา นฤบดินทร์
2. นางสาวทักษิณา คุณเสน
3. นางสาวศิริประภา แตงทอง
4. นางสาวนัฐกานต์. สบายยิ่ง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์เรวดี นาคสระน้อย
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาจีน
กิจกรรมที่ 25 : การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)
การแข่งขัน : ประเภท บุคคล มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 2 คน
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์ โทร. 083-774-0274
2. อาจารย์ ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง โทร. 091-698-2831
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน สัญชาติไทย ระดับปริญญาตรี ในสังกัดมหาวิทยาลัยในเครือข่าย พจนก.
กติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเพลงจีน คนละ 1 เพลง ความยาวไม่เกิน 4-5 นาที
2. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน 10 นาที พร้อมแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตร ประจ�ำ
ตัวประชาชน
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีรายชื่อตามใบสมัครเท่านั้น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งเจ้าภาพก่อนการแข่งขัน 7 วัน
4. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายชุดนักศึกษา ตามระเบียบฯ
5. การแข่งขันจะเรียงตามล�ำดับเลขที่ในวันรายงานตัว
6. เมื่อถึงเวลาแข่งขัน คณะกรรมการจะเรียกผู้เข้าแข่งขันให้รายงานตัว หากเวลาผ่านไป 5 นาที ไม่มา รายงานตัว
ถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์
1. การออกเสียงถูกต้องและชัดเจน
2. อักขระวิธี
3. ท่วงท�ำนองถูกต้องตามจังหวะ
4. บุคลิกภาพโดยรวม
5. การถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกร่วมกับเนื้อหาเพลงฯ
รวม

คะแนน
30
20
20
20
10
100

หมายเหตุ : เกณฑ์กติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตัดสินและรางวัล
เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ป็นบุคคลภายนอกทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในการสือ่ สารภาษาจีนเป็นอย่างดี ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดรางวัลในการแข่งขัน เรียงล�ำดับคะแนน ที่ 1-3
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาววชิรญาณ์ คงเจริญ
2. นางสาวสุภัสสรา โอสถเวช
3. นางสาวณัฐนันท์ ทรศัพย์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์
2. อาจารย์ ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวจุฬารัตน์ แสงมาศ
2. นางสาวพัชรินทร์ มาตย์รุ่งเรือง
อาจารย์ผู้ควบคุม
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาว ปานตะวัน ประกอบธรรม 钟婉昕
2. นางสาว จันทรวรรณ บรรเทาทุกข์ 王秀琪
3. นางสาว หทัยกาญจน์ แสงสีเขียว. 甘海娜
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์วิภาวี วันละ
2. อาจารย์วิภาวี วันละ
3. อาจารย์HAN YING
4. อาจารย์สาวิตรี ตนสาลี
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาจารย์ผู้ควบคุม
-
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การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาสารสนเทศศาสตร์
กิจกรรมที่ 26 : การสืบค้นข้อมูล

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
การแข่งขัน : ประเภท ทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 2 ทีม ส�ำรอง 1 ทีม
ผู้ประสานงาน : 1. อ. สิรินาฎ  วงศ์สว่างศิริ
โทร. 084-1103448
2. อ. สัญญา  ธีระเดชอุปถัมภ์ โทร. 081-2502359
รายชื่อกรรมการตัดสิน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประอรนุช  โปร่งมณีกุล
2. อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
3. อ.ดร.บุรินทร์ นรินทร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารรย์.ดร.นิลุบล ทองชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กติกาการแข่งขัน
1. ก�ำหนดให้การแข่งขันเป็นเฉพาะประเภททีม มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม ทีมละ 2 คน
2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละทีม ส่งตัวแทนมาจับสลากเลือกต�ำแหน่งโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่ใช้การแข่งขัน  รับ Username
& Password และทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 20 นาที ก่อนเริ่มการแข่งขัน
3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละทีม จะต้องตอบค�ำถามที่กรรมการตั้งไว้ ค�ำถามมาจากกรรมการของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
การแข่งขัน มหาวิทยาลัยละ 4 ข้อ โดย 2 ข้อ เป็นค�ำถามหลัก อีก 2 ข้อ เป็นค�ำถามส�ำรอง ใช้ในกรณีผู้แข่งขันมี
คะแนนเท่ากัน ทั้งนี้ ต้องมีทีมจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 3 ทีม จึงจะท�ำการแข่งขันได้
4. ค� ำ ถามให้ก รรมการพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft office Power Point พร้ อ มเฉลยค� ำ ตอบที่ ถู กต้ อ ง
และน�ำมาในวันแข่งขัน เพื่อพิจารณาร่วมกันก่อนเริ่มการแข่งขัน ก�ำหนดคะแนนข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลาในการ
แข่งขัน ข้อละ 10 นาที
5. เมื่ อ ถึ ง เวลาแข่ ง ขั น ให้ ก รรมการหรื อ ผู ้ แ ทนจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ เข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น เป็ น ผู ้ จั บ สลากและ
อ่ า นค� ำ ถามให้ ฟ ั ง จบแล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ก ดกริ่ ง ให้ ผู ้ แข่ ง ขั น ท� ำ การสื บ ค้ น จากฐานข้ อ มู ล ของ สกอ. หรื อ
search engine ต่าง ๆ
6. ผู้แข่งขันค้นข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แสดงเนื้อหาของเอกสารไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ชัดเจน เช่น บทคัดย่อ
หรือเอกสารฉบับเต็ม ฯลฯ แล้วจึงค่อยน�ำลูกปิงปองไปใส่ในโหลแก้ว หลังจากนั้น ห้ามด�ำเนินการปรับแก้ใด ๆ
ที่หน้าจอทั้งสิ้น
7. เมือ่ ใกล้หมดเวลาในแต่ละข้อ กรรมการจะกดกริง่ เตือน 1 ครัง้ และกดอีก 1 ครัง้ เมือ่ หมดเวลา ให้ทกุ คนเลิกท�ำการ
สืบค้น กรรมการจะพิจารณาให้ผู้ตอบเร็วที่สุดตามล�ำดับของลูกปิงปองในโหล โดยกรรมการจะพิจารณาตัดสินค�ำ
ตอบจากหน้าจอที่ผู้แข่งขันได้เปิดแสดงไว้
8. หากผู้เข้าแข่งขันตอบไม่ทันเวลาที่ก�ำหนด ถือว่าได้คะแนน 0 ส�ำหรับข้อนั้น ๆ โดยไม่ต้องน�ำลูกปิงปองไปใส่ในโหล
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เกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้แข่งขันค�ำตอบที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็น จะได้ 1 คะแนนในข้อนั้น หากผู้ตอบล�ำดับแรกตอบผิด หรือถูก
บางส่วน แต่ไม่ครบถ้วน จะพิจารณาให้ผู้เข้าแข่งขันล�ำดับถัดไปที่ตอบถูกต้อง ครบถ้วน เป็นผู้ได้คะแนนในข้อนั้น
2. เมื่อแข่งขันครบทุกข้อแล้ว ให้มีการรวมคะแนน ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รางวัลชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนรอง
ลงมาจะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามล�ำดับ
3. หากผูแ้ ข่งขันได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ใช้คำ� ถามส�ำรอง เป็นค�ำถามตัดสินเพือ่ หาผูช้ นะล�ำดับที่ 1 2 และ 3 ตามล�ำดับ
4. หากทีมที่แข่งขันได้คะแนนเท่ากันในแต่ละล�ำดับหลายทีม ให้ทีมที่มีคะแนนเท่ากันในแต่ละล�ำดับเท่านั้น แข่งขัน
กันต่อไปโดยใช้ค�ำถามส�ำรอง จนกว่าจะได้ทีมที่ได้รับรางวัลตามที่ก�ำหนด
5. การพิจารณาค�ำตอบให้เป็นดุลพินิจของกรรมการ และถือเป็นที่สิ้นสุด
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เจ้าภาพเตรียมให้
1. ห้องสืบค้นพร้อมคอมพิวเตอร์ จอภาพ และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
2. username – password เพื่อเข้าระบบ
3. ป้ายชื่อกรรมการ ป้ายชื่อทีมแข่งขันและอุปกรณ์การตัดสิน
4. อุปกรณ์การแข่งขัน ได้แก่  โหลแก้ว ลูกปิงปอง กริ่ง ฯลฯ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. อาจารย์สัญญา  ธีระเดชอุปถัมภ์
2. อาจารย์ภาษิณ  ปานน้อย
3. อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์   
4. อาจารย์นวรัตน์ วิทยาคม
5. อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว   
6. อาจารย์ธารา  จันทร์อนุ
7. อาจารย์นุชรี  บุญศรีงาม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารรย์.ดร.นิลุบล  ทองชัย
9. นางสาวปรวิศา  โกวรรธนะกุล

โทร. 081-2502359
โทร. 081-6285128
โทร. 063-5979449
โทร. 086-0415535   
โทร. 081-8418274
โทร. 081-9430442   
โทร. 081-7579801   
โทร. 089-1622177
โทร. 086-9654429

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวสิรินทรา ชูจร
2. นายรวินทร์ รอดฉิม
3. นางสาววนิดา ทองมี
4. นายจิรทีปต์ วิทยากุล
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์สัญญา  ธีระเดชอุปถัมภ์
2. อาจารย์ภาษิณ  ปานน้อย
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายกิตติศักดิ์ สุขกาญจนา
2. นายณัฐพงษ์ อินทร์ประดับ
3. นายพสิษฐ์วัชรพล ชาวเจริญ
4. นายวีรวุฒิ เง็กเอี่ยม
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อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ภัทรานิษฐ์  ศรีสกลทรัพย์
2. อาจารย์นวรัตน์  วิทยาคม
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวกัญญารัตน์ เกิดข�ำ
2. นางสาวจิดาภา หนูอินทร์
3. นางสาวนิตยา พุ่มสม
4. นางสาวผกาวดี มณีกลาง
5. นางสาวจิราพร เชยวิจิตร
6. นางสาวปภัสสร เจริญรักษา
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อ.ไพโรจน์ แก้วเขียว
2. อ.นุชรี บุญศรีงาม
3. อ.ธารา จันทร์อนุ
4. อ.วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
5. อ.นิพา ผลสงเคราะห์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายพงษ์พัชร์ สาระ
2. นายอภินัทธ์ อวยสวัสดิ์
3. นายชัยธวัช ปรารถนาวัฒนาสุข
4. นายคณิตสรณ์ ข�ำสอน
5. นายวรฉัตร ศิริรัตน์
6. นางสาวอัยดา ทับทิมศรี
7. นางสาวปรวิศา โกวรรธนะกุล
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผศ.ดร.นิลุบล ทองชัย
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การแข่งขันทักษะทางด้านการเขียนแผนธุรกิจ
กิจกรรมที่ 27 : การเขียนแผนธุรกิจ

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่  20  มีนาคม  2562
เวลา  13.00 – 16.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมสันต์ธรรมบ�ำรุง (วิทยาการจัดการ 1)
การแข่งขัน : ประเภททีม
ผู้ประสานงาน  1. อาจารย์ ดร.วัชระ  เวชประสิทธิ์   
โทร. 081-016-5935
         2. อาจารย์เยาวภา   อินทเส
โทร. 081-572-4724
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 5 คน มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดท�ำแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม ความยาวไม่เกิน 25 หน้า (ไม่รวมภาคผนวก) ส่งให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภายในวันที่   5  มีนาคม  2562  เพื่อส่งให้คณะกรรมการก่อนน�ำเสนอ โดยส่งทาง
ไปรษณีย์จ่าหน้าถึง
อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ (การแข่งขันแผนธุรกิจ พ.จ.น.ก.)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
3. แผนธุรกิจที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นแผนของผลิตภัณฑ์ (Product) หรือบริการ (Service) ก็ได้
4. ผลิตภัณฑ์ (Product) หรือบริการ (Service) ในแผนธุรกิจนั้นจะให้ความส�ำคัญกับการสร้างนวัตกรรม (Product
Innovation, Process Innovation) หรือผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Startup) โดยมุ่งเน้น
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐและเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิด
ความเข้มแข็ง
5. ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องน�ำเสนอแผนธุรกิจให้ครอบคลุมประเด็นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจภายใน
เวลา 20 นาที โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเตือนสองครั้งคือเมื่อเหลือเวลา 5 นาที และหมดเวลา เมื่อหมดเวลา
ผู้น�ำเสนอต้องจบการน�ำเสนอทันที หากยังไม่จบกรรมการจับเวลาจะขอให้หยุดการน�ำเสนอทันที
เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะพิจารณาจากแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ และการน�ำเสนอพร้อมทั้งการตอบค�ำถาม โดยการตัดสิน
จะพิจารณาให้คะแนนจากแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ในสัดส่วนคะแนนร้อยละ 60 และจากการน�ำเสนอร้อยละ 40  รวมคะแนน
เต็ม 100 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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คะแนน คะแนน
รายด้าน
รวม
ข้อ
เกณฑ์
(คะแนน) (คะแนน)
1 ภาพรวมของแผนธุรกิจ : แผนธุรกิจมีความสมบูรณ์ สอดคล้อง มีเหตุผล มีความเป็นไป
10
ได้ในการปฏิบตั จิ ริง มีขอ้ มูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ ก�ำหนด
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดได้ สามารถ
บอกถึงปัจจัยทีม่ คี วามส�ำเร็จของธุรกิจ รวมถึงมีการด�ำเนินงานเป็นขัน้ ตอนและบ่งบอก
ความเป็นเอกลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นได้
2 แผนการตลาด : มีการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้า
หมาย มีการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีการจัดโปรแกรม
10
การตลาดทีด่ ี มีประสิทธิภาพ อันได้แก่ การสรรหาตัวสินค้าหรือบริการ หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การก�ำหนดราคาสินค้าหรือบริการ การจัดจ�ำหน่าย และการส่งเสริม
60
การตลาด
3 แผนการผลิต : มีการวางแผนการผลิต/การบริหาร หรือการสั่งซื้อสินค้าอย่างเป็น
10
ระบบชัดเจนหรือการวางแผนด้านการบริการ
4 แผนการจัดการ : มีการจัดรูปแบบองค์กรที่สอดคล้องกับการด�ำเนินงาน ท�ำงานเป็น
10
ระบบทั้งการสรรหา การฝึกอบรม การสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่พนักงานและทีมผู้
บริหารและมีวิธีการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
5 แผนการเงิน (ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี) : มีการประมาณการรายได้ ต้นทุน ค่าใช้
10
จ่าย   งบการเงินต่าง ๆ และส่วนประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น จุดคุ้มทุน ระยะเวลา
คืนทุน อัตราส่วนทางการเงิน
6 หลักธรรมาภิบาลในการด�ำเนินธุรกิจ : มีการแสดงถึงการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
10
จริยธรรม อาทิ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และผู้ขายปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการ
จ้างงานและการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น รวมทั้งระมัดระวังผลกระทบด้านลบต่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม
7 การน�ำเสนอ :
1. สามารถสื่อสารเพื่อน�ำเสนอเนื้อหาแผนธุรกิจอย่างมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
10
2. การจัดบูธและการน�ำเสนอน่าสนใจ สร้างสรรค์
10
40
3. สามารถอธิบาย ตอบค�ำถามได้ชัดเจน ตรงประเด็น
10
4. มีอัตลักษณ์ในการน�ำเสนอเหมาะสมกับแผนธุรกิจและท้องถิ่น
10
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : คณะกรรมการ จ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วย
1. ตัวแทนธนาคาร  
2. นักวิชาการ  
3. ผู้ประกอบการ
(คณะกรรมการมีเวลาให้ข้อเสนอแนะรวมประมาณ 10 นาที)
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. อาจารย์ ดร.ชยนันท์  จงเจริญชัยสกุล
2. อาจารย์เยาวภา อินทเส          
3. อาจารย์ ดร.ปิรันธ์  ชิณโชติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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4. อาจารย์ ดร.นัสทยา  ชุ่มบุญชู
5. อาจารย์พัชรกันต์  นิมิตรศดิกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โทร. 095-901-4545
โทร. 086-535-8499

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวเยาวภา อินทเส
4. นางสาวประภารัตน์ โพธิ์ทอง
2. นางสาวธีรารัตน์ พูลสวัสดิ์
5. นายพิชัยยุทธ พงศ์สิริจินดา
3. นางสาวปานใจ ปิ่นแก้ว
6. นางสาวนัฐณิชา บ่อน้อย
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล
5. อาจารย์สนธยา ส�ำเภาทอง
2. อาจารย์กัลยา ปุญญธรรม
6. อาจารย์จันทรา ธนีเพียร
3. อาจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง
7. อาจารย์ฐายิกา กสิวิทย์อ�ำนวย
4. อาจารย์ประสิทธิ์พร เก่งทอง
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายภิญโญ อยู่บางช้าง
4. นางสาววรินธร เอี่ยมละออ
2. นางสาวฐิดารัตน์ ใจมุ่ง
5. นางสาวนฤมล บัวขาว
3. นางสาวอาภร ส่องเจี๊ยะ
6. นางสาวสมิตา ค�ำสีแก้ว
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.ปิรันธ์ ชินโชติ
2. อาจารย์ธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายศุภฤกษ์ ฮั้นประเสริฐ
4. นางสาวนริศรา บัวดี
2. นายอรรถพล ค้าผล
5. นางสาวรวิวรรณ เพ็ชรยิ้ม
3. นายรัฐพงษ์ ภูพลผัน
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
4. อาจารย์ ดร.ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล
2. อาจารย์ ดร.พงษ์สันติ์ ตันหยง
5. อาจารย์พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล
3. อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวสุธิตา มีเจริญ
5. นางสาวศศิพิมพ์ จินดาพงษ์
2. นางสาวสธวัลพร จันลา
6. นางสาวพิชญานันท์ พลายงาม
3. นางสาวสุนิสา บุญสม
7. นายอดิชาติ เปรมกมลพันธ์
4. นายเอกพล เครือแก้ว
8. นางสาวรัตติมา บ�ำรุงเขต
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ดร.นัสทยา ชุ่มบุญชู
2. นางสาวสร้อยเพชร ลิสนิ
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การแข่งขันทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์
กิจกรรมที่ 28 : การอ่านข่าวในพระราชส�ำนักผ่านโทรทัศน์
ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 12.00 น.  
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 18)
การแข่งขัน : ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน
ผู้ประสานงาน : 1. ดร.เมธาวิน สาระยาน
โทร. 082-8177995
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.30 – 09.00 น.
2. มหาวิทยาลัยส่งตัวแทนมารับซองค�ำสั่งการอ่านข่าวในพระราชส�ำนัก พร้อมจับสลากล�ำดับในการแข่งขัน   ในวัน
ที่ท�ำการแข่งขัน ภายในเวลา 09.00 น.
3. หลังจากทีแ่ ต่ละมหาวิทยาลัยได้รบั ซองค�ำสัง่ และจับสลากแล้ว ให้วางแผนการอ่านข่าวในพระราชส�ำนัก และแต่ละ
ทีมมีเวลาในการซ้อม ทีมละ 10 นาที โดยเริ่มซ้อมทีมแรกเวลา 09.10 น.
4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชเพชรบุรี ด�ำเนินการจัดเตรียมเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำห้องบันทึกเสียง และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการแข่งขันไว้บริการแก่ทุกมหาวิทยาลัย
5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชเพชรบุรี ด�ำเนินการจัดการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด ไว้บริการ
ส�ำหรับผู้เข้าร่วมชม/เชียร์
6. การแข่งขันทักษะการอ่านข่าวในพระราชส�ำนัก เริม่ แข่งขันเวลา 10.00 น. โดยให้แต่ละทีมมีเวลาในการเซ็ตลักษณะ
การนั่งและระดับการมองกล้องก่อนเริ่มแข่งขัน ทีมละ 5 นาที
เกณฑ์การแข่งขัน
ตอนที่ 1 ความถูกต้อง
อักขรวิธี
- ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และระเบียบแบบแผนของภาษา
- การออกเสียง ร และ ล (ชัดเจน/ไม่ชัดเจน/สับสน)
- การออกเสียงควบกล�้ำ (ชัดเจน/ไม่ชัดเจน/สับสน)
- วรรคตอน (ถูกต้อง/ผิดที่/ไม่เป็นช่วงเป็นความ)
ความชัดเจน
- การออกเสียงตรงค�ำ (ดี/พอใช้/เพี้ยนพยัญชนะ/เพี้ยนสระ/เพี้ยนวรรณยุกต์)
- ความชัดเจนถ้อยค�ำ (ดี/ไม่เต็มค�ำ/รัวๆ/เน้นค�ำเกินไป)
- เสียงสอดแทรก (เสียงลมหายใจ/เสียงจ้อกแจ้กในช่องปาก/เสียงลมพ่นหน้าค�ำ/อื่นๆ)
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมในการน�ำเสนอ
2.1  การใช้เสียง
2.2  ลีลาการน�ำเสนอ
- จังหวะ น�้ำหนักค�ำและความ
- การถ่ายทอดเนื้อหา/อารมณ์
- บุคลิกภาพ (รูปร่าง  หน้าตา  เหมาะสมในการเป็นผู้สื่อข่าว)
- การแต่งกายเหมาะสม
- การใช้สายตา
2.3  การใช้ภาษา
      - การใช้ค�ำ  (เหมาะสม/ตรงความหมาย)
      - การเรียงค�ำเข้าประโยค  (ดี/พอใช้/ไม่เหมาะสม)
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ตอนที่ 3 เสียง
3.1  เสียงโดยธรรมชาติ  
     - แจ่มใส/ไม่แจ่มใส/แหบ/เครือ/สั่น/พร่า
3.2  การเปล่ง
     - พอใช้/เบาไป/ดังไป/สูงไป/ต�่ำไป/ไม่สม�่ำเสมอ
รวมคะแนนทั้งสิ้น
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี      
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายจักรธร ชมภูนิช
2. นางสาววชิราพรรณ ศรีทัศน์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาววรรณภา รุ่งเลิศ
3. นางสาวชญาดา อาศนสุวรรณ
2. นางสาววิภวา สุขส�ำราญ
4. นางสาวอนนทนา เวชฤทธิกุล
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม
2. อาจารย์ชญาดา อาศนสุวรรณ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวธัญญลักษณ์ จงมีธรรม
2. นางสาวนภาพร อ่อนจ้าย
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร
3. อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
2. อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี
4. อาจารย์วีรศักดิ์ นาชัยดี
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวภัทรวดี เอี่ยมธนากุล
2. นายเอกพิพัฒน์ เงาฉาย
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ธนภรณ์ เพชรินทร์
2. อาจารย์ฒวีพร โตวนิช
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การแข่งขันทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์
กิจกรรมที่ 29 : การจัดรายการท่องเที่ยวทางวิทยุกระจายเสียง

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 13.00 – 16.00 น.  
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 18)
การแข่งขัน : ประเภททีม ทีมละ 3 คน
ผู้ประสานงาน : 1. ดร.เมธาวิน สาระยาน
โทร. 082-8177995
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม
2. มหาวิทยาลัยส่งตัวแทนจับสลากล�ำดับการแข่งขัน ณ ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  
เวลา 09.00 น.
3. รูปแบบการจัดรายการท่องเที่ยว เรื่องที่น�ำเสนอในบทวิทยุกระจายเสียงต้องเป็นเรื่องจริง หรือมีข้อมูลที่สามารถ
อ้างอิงได้ โดยมีรูปแบบการน�ำเสนอที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความน่าสนใจตามยุคสมัย ความยาว 15 นาที
4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชเพชรบุรี ด�ำเนินการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจ�ำห้อง และอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่ใช้ในการแข่งขันไว้บริการแก่ทุกมหาวิทยาลัย
5. ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาซ้อมก่อนการแข่งขันทีมละ 30 นาที โดยให้เริ่มซ้อมได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. (ตามล�ำดับของ
การแข่งขัน) ณ ห้องจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
6. ก่ อ นเริ่ ม การแข่ ง ขั น แต่ ล ะที ม มี เ วลาในการเซ็ ต เครื่ อ ง ที ม ละ 10 นาที เริ่ ม จั บ เวลาเมื่ อ ผู ้ เข้ า แข่ ง ขั น
ส่งสัญญาณ
7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชเพชรบุรี ด�ำเนินการจัดการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด ไว้บริการ
ส�ำหรับผู้เข้าร่วมชม/เชียร์
8. การแข่งขันทักษะการจัดรายการท่องเที่ยวทางวิทยุกระจายเสียง เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น. คณะกรรมการจะเป็น
ผูว้ างกฎเกณฑ์ และกรอบการตัดสินใจให้แต่ละทีมตามมาตรฐาน การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง โดยให้อยูภ่ ายใน
เวลาที่ก�ำหนด
เกณฑ์การแข่งขัน
ตอนที่ 1 ความถูกต้อง
1.1  อักขรวิธี
      - ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และระเบียบแบบแผนของภาษา
      - การออกเสียง ร และ ล (ชัดเจน/ไม่ชัดเจน/สับสน)
      - การออกเสียงควบกล�้ำ (ชัดเจน/ไม่ชัดเจน/สับสน)
      - วรรคตอน (ถูกต้อง/ผิดที่/ไม่เป็นช่วงเป็นความ)
1.2 ความชัดเจน  
      - การออกเสียงตรงค�ำ (ดี/พอใช้/เพี้ยนพยัญชนะ/เพี้ยนสระ/เพี้ยนวรรณยุกต์)
      - ความชัดเจนถ้อยค�ำ (ดี/ไม่เต็มค�ำรัวๆ/เน้นค�ำเกินไป)
      - เสียงสอดแทรก (เสียงลมหายใจ/เสียงจ้อกแจ้กในช่องปาก/เสียงลมพ่นหน้าค�ำ/อื่นๆ)
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมในการน�ำเสนอ
2.1  การใช้เสียง  
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2.2  ลีลาการน�ำเสนอ
      - จังหวะ น�้ำหนักค�ำและความ
      - การถ่ายทอดเนื้อหา/อารมณ์
      - ความเป็นธรรมชาติของการเป็นนักจัดรายการวิทยุ
      - ความสดใสร่าเริง
2.3  การใช้ภาษา
      - การใช้ค�ำ  (เหมาะสม/ตรงความหมาย)
      - การเรียงค�ำเข้าประโยค  (ดี/พอใช้/ไม่เหมาะสม)
ตอนที่ 3 เสียง
3.1  เสียงโดยธรรมชาติ  
      - แจ่มใส/ไม่แจ่มใส/แหบ/เครือ/สั่น/พร่า
3.2  การเปล่ง   
      - พอใช้/เบาไป/ดังไป/สูงไป/ต�่ำไป/ไม่สม�่ำเสมอ
ตอนที่ 4 เนื้อหา
4.1  ความส�ำคัญของเนื้อหา
4.2  ความคิดสร้างสรรค์/ปฏิภาณ ไหวพริบ
ตอนที่ 5 ความตรงเวลา
5.1 กรณีขาดหรือเกิน 1 นาที หักคะแนน 1 คะแนน
5.2 กรณีขาดหรือเกิน 2 นาที หักคะแนน 2 คะแนน
5.3 กรณีขาดหรือเกิน 3 นาที หักคะแนน 3 คะแนน
5.4 กรณีขาดหรือเกิน 4 นาที หักคะแนน 4 คะแนน
5.5 กรณีขาดหรือเกินกว่า 5 นาที หักคะแนน 5 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. ดร.เมธาวิน สาระยาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ แสงภู
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค    
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ติกาหลัง สุขกุล   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวปภาวรินทร์ ปานรักษา
4. นางสาวอภัสสิญา สมอเรือง
2. นายเฉลิมฉัตร ขอสกุล
5. นายปวริศ หนูพราย
3. นายอรรถพล ศรศรี
6. นางสาวศุภกร สิทธิฤทธิ์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายธนโชติ อุ่นภักดิ์
5. นายตรีภพ โตนตะหอม
2. นางสาวปารดา ออมสิน
6. นางสาวธนารีย์ สะสุนทร
3. นางสาวสุชานันท์ สกุลคูหาสวรรค์
7. นางสาวจารุวรรณ ศรีพนมวรรณ
4. นายศุภวัฒน์ ศุภเลิศ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ แสงภู
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวนันทวรรณ อันทะชัย
4. นางสาวเจษฎาภรณ์ สุขเจริญ
2. นางสาวศุภาพิชญ์ รอดภัย
5. นางสาวสุรัตน์ดา ตระกูลเชี่ยวชาญ
3. นายภูวดล ชัยกิจ
6. นายเสถียรพงษ์ ทองค�ำ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ทิวาพร ทราบเมืองปัก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช
4. อาจารย์วินัย บุญคง
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายณัฏฐ์ดนัย ไค่นุ่ภา
5. นายณัฐนันทน์ อินดี
2. นางสาวพัชรินทร์ บุญสมธป
6. นายนันทวัฒน์ ทรัพย์พล
3. นางสาวจุฑามาศ แป๊ะวัฒนา
7. นางสาวสุทัตตา แซ่สง
4. นายวงศธร พรหมเอาะ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ติกาหลัง สุขกุล
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การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 30 : การเขียนโปรแกรม

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 9.00 – 13.00 น.  
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26202 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 26)
การแข่งขัน : ประเภท ทีม ทีมละ 2 คน
ผู้ประสานงาน : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุต  บุศราทิจ โทร. 081-9348048
2. อาจารย์ดนัย เจษฎาฐิติกุล
		
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 2 คน มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 2 ทีม ใช้เวลาการแข่งขัน 3  ชั่วโมง
2. แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน ให้คณะกรรมการก่อนการประชุมก�ำหนดโจทย์
3. ก�ำหนดการแข่งขัน
เวลา 09.00 - 10.00 น. คณะกรรมการทั้งสี่มหาวิทยาลัย ประชุมพร้อมกันเพื่อก�ำหนดโจทย์โดยจ�ำนวนโจทย์
และการแข่งขันขึ้นอยู่ความเหมาะสมของเวลาที่คณะกรรมการลงมติร่วมกัน
เวลา 10.00 - 10.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์
เวลา 10.30 - 13.00 น. เริ่มการแข่งขัน ทั้งนี้สามารถยืดหยุ่นได้ตามมติคณะกรรมการ
4. โปรแกรมภาษาที่ก�ำหนดให้ใช้ในการแข่งขันได้แก่ C, C++, C# หรือ JAVA, Python
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน ไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย โดยจะต้องติดตั้ง โปรแกรม
ดังต่อไปนี้
5.1 Borland C++
5.4 Visual Studio
5.2 Dev C++
5.5 Python
5.3 Codebook
5.6 Net Bean
6. ไม่อนุญาตให้นําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน
7. แต่ละทีมสามารถนําหนังสือ/ตําราเข้าห้องได้ไม่เกิน 2 เล่ม
8. นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษาอยู่ในวงรอบของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
8.1 หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นนักศึกษารหัส 58 – 61
8.2 หลักสูตร ปริญญาตรี 5 ปี ต้องเป็นนักศึกษารหัส 57 – 61
เกณฑ์การตัดสิน

การประเมินผล

1. ความถูกต้องของผลลัพธ์ (Output)
2. ข้อผิดพลาดน้อย (Error)
3. แนวทางการแก้ปัญหา
3.1 ขั้นตอนวิธี (Algorithm)
3.2 เขียนแนวคิดใส่กระดาษ เป็น pseudocode หรือ flowchart
4. การสื่อความหมายระหว่างโปรแกรมกับใช้ (User Interface)
5. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน โดยดูได้จากความสมบูรณ์ของโปรแกรมร่วมด้วย
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สิ่งที่ผู้แข่งขันต้องเตรียมมา
หนังสือ 2 เล่ม
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ที่เจ้าภาพเตรียมให้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งโปรแกรม
2. กระดาษเปล่า
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุต  บุศราทิจ
2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
  
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุต บุศราทิจ
2. อาจารย์ ดร.ปิยะวดี พงษ์สวัส
3. อาจารย์ไพศาล ชิมาเอาเต่า
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช เทวาภินัน

โทร. 081-9348048
โทร. 090-7868016
โทร. 088-8078852
โทร. 084-0990207

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายวชิราวุธ หลอดทอง
3. นายมนัญชัย กิตติธนเกษม
2. นายเสกข์ ป้องทรัพย์
4. นายภัทรนันท์ นุชนิยม
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุต บุศราทิจ
2. อาจารย์ดนัย เจษฎาฐิติกุล
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายคณิน นวมหอม
3. นายเจตพล เรืองหอม
2. นายอานนท์ ห้วยหงษ์ทอง
4. นายปุญญพัฒน์ ทับสายทอง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์อดิศักดิ์ โฮนอก
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวนิภาพร พูลผล
4. นายภานุพงศ์ สุขุมวิทยาพร
2. นายภานุพงศ์ แสงสว่าง
5. นายธนกร งามเขียว
3. นายธรรมสรณ์ ยังอยู่
6. นายสุทัศน์ รดแป้น
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ไพศาล สิมาเลาเต่า
3. อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง
2. ผศ.อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
4. อาจารย์ดร.วิมาน ใจดี
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายกฤตกร ใคร่ครวญ
3. นายดนุสรณ์ ชื่นสงวน
2. นายภัทรพล ทรงอาษา
4. นายธีรภัทร กระชิมรัมย์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช เทวาภินัน
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การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 31 : การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
สถานที่ : ห้องประชุมวรชัยเยาวปาณี ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 26)
การแข่งขัน : ประเภท ทีม ทีมละ 2 คน มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม
ผู้ประสานงาน : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธิ  แก้วสวัสดิ์ โทร.086-8024520
ก�ำหนดการแข่งขัน
เวลา 08.30 น. – 09.00 น.
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

คณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลและโจทย์ส�ำหรับแข่งขันที่ห้องแข่งขัน
แข่งขันเปิดภาพ JIGSAW Hardware
คะแนนรวม 180 คะแนน
แข่งขันถามตอบ
คะแนนรวม 150 คะแนน
แข่งขันทายคุณสมบัติของ Software
คะแนนรวม 135 คะแนน

กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภททีม ส่งเข้าแข่งขันได้มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม ทีมละ 2 คน
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขัน จะต้องเป็นผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ในรายชื่อตัวจริงหรือตัวส�ำรองเท่านั้น
3. คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมและจัดเตรียมข้อมูลโจทย์ เพื่อเตรียมความพร้อม เวลา 8.30 – 9.00 น.
4. ทีมผู้เข้าแข่งขันจะไม่มีสิทธิ์ตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยที่ตนเองสังกัด
5. กรรมการจากมหาวิทยาลัยผู้ออกข้อสอบเป็นผู้เฉลยค�ำตอบของมหาวิทยาลัยที่ตนเองสังกัด
6. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
6.1 เปิดภาพ JIGSAW Hardware
6.1.1 ก�ำหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งภาพเข้าร่วมจ�ำนวน 8 ภาพ ก่อนถึงวันแข่งขัน
6.1.2 ก�ำหนดให้ช่ือภาพมีจ�ำนวนไม่เกิน 25 ตัวอักษร รวมเครื่องหมายขีดหรือเว้นวรรคทุกกรณี โดยชื่อ
ภาพจะถูกใช้เป็นค�ำตอบของภาพนั้น ๆ
6.1.3 ก�ำหนดชนิดของภาพเป็นนามสกุล .jpg มีขนาดของภาพ 800 x 600 pixel
6.1.4 ภาพจะถูกแบ่งออกเป็น 16 ช่อง โดยต้องมีส่วนของภาพหลักอยู่ภายในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
6.1.5 ภาพของแต่ละมหาวิทยาลัยจะถูกเลือกในการแข่งขันมหาวิทยาลัยละ 4 ภาพ
6.1.6 ทีมผู้เข้าแข่งขันจะไม่มีสิทธิ์ตอบในส่วนของภาพที่มาจากมหาวิทยาลัยที่ตนเองสังกัด
6.1.7 การแข่งขันจะเริ่มจากการเปิดส่วนของภาพจ�ำนวน 1 ช่อง เหลือส่วนที่ปิด 15 ช่อง
6.1.8 แต่ละทีมจะมีสิทธิ์ตอบได้เพียงภาพละ 1 ครั้งเท่านั้น
6.1.9 การให้คะแนนจะยึดถือตามความสมบูรณ์และความถูกต้องของค�ำตอบ ทุกกรณี เช่น การเว้นวรรค
การใช้เครื่องหมายขีด การใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และจุด เป็นต้น
6.1.10 แต่ละภาพจะมีคะแนนเต็ม ภาพละ 15 คะแนน และจะมีการเปิดส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพครั้งละ
1 ช่อง เมื่อยังไม่มีทีมที่ตอบถูก โดยคะแนนจะลดลงตามจ�ำนวนของภาพที่ถูกเปิดช่องละ 1 คะแนน
6.1.11 รวมจ�ำนวนภาพที่แต่ละทีมสามารถตอบได้ คือ 12 ภาพ คะแนนเต็มภาพละ 15 คะแนน รวม 180
คะแนน
6.2 ถามตอบ
6.2.1 ก�ำหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งโจทย์ค�ำถาม มหาวิทยาลัยละ 5 ข้อ ในวันแข่งขัน
6.2.2 โจทย์ค�ำถามเป็นแบบ 5 ตัวเลือก ใส่ซองแยกกันระหว่างโจทย์และเฉลย
6.2.3 ค�ำถามแต่ละข้อใส่ซองปิดผนึก และระบุรายละเอียดที่หน้าซอง ดังนี้
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กิจกรรมถามตอบ วิชา.....
มหาวิทยาลัยราชภัฏ.....
6.2.4 เฉลยแต่ละข้อใส่ซองปิดผนึก และระบุรายละเอียดที่หน้าซอง ดังนี้
เฉลยกิจกรรมถามตอบ วิชา......
มหาวิทยาลัยราชภัฏ.....
6.2.5 เอกสารโจทย์และตัวเลือก ตั้งค่าหน้ากระดาษด้านบน 1 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว ด้านซ้าย 1 นิ้ว และ
ด้านขวา 1 นิ้ว ก�ำหนดให้ใช้ตัวอักษร (font) เป็น THSarabunPSK ขนาด 18 พอยต์ โดยก�ำหนดให้
โจทย์และตัวเลือกไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 (กรณีโจทย์มีข้อมูลประกอบ เช่น รูปภาพ อัลกอ
ริทึม และ Source code ให้มหาวิทยาลัยผู้ออกโจทย์ท�ำส�ำเนาส�ำหรับแจกให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันของ
แต่ละมหาวิทยาลัยด้วย โดยจะต้องอยู่ภายในหน้าเดียวกับโจทย์)
6.2.6 เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน แต่ละมหาวิทยาลัยจะส่งค�ำถามเรื่องละ 1 ข้อ ประกอบด้วย
1) ระบบปฏิบัติการ
2) ระบบการสื่อสารข้อมูล
3) โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ Algorithm
4) ระบบจัดการฐานข้อมูล
5) เทคโนโลยีเว็บ
6.2.7 ทีมผู้เข้าแข่งขันจะไม่มีสิทธิ์ตอบค�ำถามที่มาจากมหาวิทยาลัยที่ตนเองสังกัด
6.2.8 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมมีสิทธิ์ตอบได้เพียงข้อละ 1 ครั้งเท่านั้น
6.2.9 ค�ำถามแต่ละข้อจะมีคะแนนเต็ม ข้อละ 10 คะแนน
6.2.10 รวมจ�ำนวนค�ำถามที่แต่ละทีมสามารถตอบได้ คือ 15 ข้อ รวม 150 คะแนน
6.3 ทายคุณสมบัติของ Software
6.3.1 ก�ำหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งชื่อ Software จ�ำนวน 5 ชื่อ ก่อนถึงวันแข่งขัน
6.3.2 คุณสมบัติของ Software ที่เป็นค�ำถาม Software ละ 5 ข้อ ใส่ซองปิดผนึกและน�ำส่งคณะกรรมการ
ในวันแข่งขัน และระบุรายละเอียดที่หน้าซอง ดังนี้
กิจกรรมทายคุณสมบัติของ Software
มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
6.3.3 คณะกรรมการเลือกโจทย์ Software ของแต่ละมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 3 ข้อ
6.3.4 ทีมผู้เข้าแข่งขันจะไม่มีสิทธิ์ตอบค�ำถามที่มาจากมหาวิทยาลัยที่ตนเองสังกัด
6.3.5 Software แต่ละข้อจะมีคะแนนเต็ม ข้อละ 15 คะแนน เมื่อยังไม่มีทีมที่ตอบถูกจะมีการเปิด
คุ ณ สมบั ติ เ พิ่ ม ครั้ ง ละ 1 ข้ อ โดยคะแนนจะลดลงตามจ� ำ นวนคุ ณ สมบั ติ ที่ ถู ก เปิ ด ออกข้ อ ละ
3 คะแนน ดังนี้
- เปิดคุณสมบัติ 1 ข้อ คะแนนเต็ม 15 คะแนน
- เปิดคุณสมบัติ 2 ข้อ คะแนนเต็ม 12 คะแนน
- เปิดคุณสมบัติ 3 ข้อ คะแนนเต็ม  9 คะแนน
- เปิดคุณสมบัติ 4 ข้อ คะแนนเต็ม  6 คะแนน
- เปิดคุณสมบัติ 5 ข้อ คะแนนเต็ม  3 คะแนน
6.3.6 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมมีสิทธิ์ตอบได้เพียงข้อละ 1 ครั้งเท่านั้น
6.3.7 รวมจ�ำนวนค�ำถามที่แต่ละทีมสามารถตอบได้ คือ 9 ข้อ รวม 135 คะแนน
7. นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษาอยู่ในวงรอบของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นนักศึกษารหัส 58 – 61
7.2 หลักสูตร ปริญญาตรี 5 ปี ต้องเป็นนักศึกษารหัส 57 – 61
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เกณฑ์การตัดสิน
ตัดสินโดยใช้คะแนนรวมจากทั้ง 3 กิจกรรมการแข่งขัน ได้แก่
- เปิดภาพ JIGSAW Hardware คะแนนรวม 180 คะแนน
- ถามตอบ
คะแนนรวม 150 คะแนน
- ทายคุณสมบัติของ Software คะแนนรวม 135 คะแนน
รางวัลการแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิศอันดับ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

1
1
2

เหรียญทอง
ได้แก่ ทีมที่ได้คะแนนรวมมากเป็นอันดับ 1
เหรียญเงิน
ได้แก่ ทีมที่ได้คะแนนรวมมากเป็นอันดับ 2
เหรียญทองแดง ได้แก่ ทีมที่ได้คะแนนรวมมากเป็นอันดับ 3

ก�ำหนดการส่งข้อมูลและโจทย์ค�ำถาม
วัน/เดือน/ปี
รายการ
28 มกราคม 2562 ส่งภาพ JIGSAW Hardware มหาวิทยาลัยละ 8 ภาพ
28 มกราคม 2562 ส่งชื่อ Software มหาวิทยาลัยละ 5 ชื่อ
31 มกราคม 2562 ผู้ประสานงาน ส่งภาพ JIGSAW Hardware ที่น�ำเข้าเทมเพลททั้งหมดแล้วให้กับมหาวิทยาลัยทุก
แห่ง
31 มกราคม 2562 ผู้ประสานงาน ส่งชื่อ Software ทั้งหมดให้แต่ละมหาวิทยาลัย
19 มีนาคม 2562 ส่งโจทย์ค�ำถามเป็นแบบ 5 ตัวเลือก ใส่ซองแยกกันระหว่างโจทย์และเฉลย มหาวิทยาลัยละ 5 ข้อ
19 มีนาคม 2562 ส่งคุณสมบัติของ Software ที่เป็นค�ำถาม Software ละ 5 ข้อ ใส่ซองปิดผนึก
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์
2. อาจารย์ ดร.วริยา เย็นเปิง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุธโภคา
4. อาจารย์สุทัศน์ ก�ำมณี

โทร. 085-8440510
โทร. 081-9868300
โทร. 091-4691651
โทร. 084-9136803

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาววศินี ศุภสัณห์สิน
2. นายเดชาธร แซ่อื่อ
3. นางสาวอัจจิมา ศิริพัฒนานันท์
4. นายพงศธร สังข์เฟื่อง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปณิธิ แก้วสวัสดิ์
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายวรวิทย์ ขันธมูล
2. นางสาวภัทราภรณ์ เจียมประสูตร
3. นายธนธิป แช่มช้อย
4. นางสาวปิยะดา บุตรหงษ์
5. นายวรากรณ์ แพงเที่ยง
6. นายสรฐา กฤษณะสังข์
7. นายชยุต ศิริพรภูดิช
8. นางสาวสุธาริณี โพมี
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข
2. อาจารย์วริยา เย็นเปิง
3. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวศรัญรัตน์ จุมพิลา
2. นายพีรพล นามเสนาะ
3. นายคณิน ปู้กุลณี
4. นายธนภัทร สุขเกษม
5. นางสาวรุ่งนภา รันตถาวร
6. นายพสิษฐ์ กาญจนพาณิชย์กุล
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผศ.อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
2. อ.ดร.มนัสนิต ใจดี
3. อ.แก้วใจ อาภรณ์พิศาล
4. อ.ไพศาล สิมาเลาเต่า
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายสุทัศน์ ก�ำมณี
2. นายจุลภัทร นาเครือ
3. นายณธกร พัฒทนอิน
4. นายอนนท์ ห้วยกรุด
5. นางสุภาพ เทนอิสสระ
6. นางสาวปิยรัตน์ เรืองเดช
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์สุทัศน์ ก�ำมณี
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การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 32 : การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation)

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 8.30 – 14.00 น.  
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26201 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 26)
การแข่งขัน : ประเภททีม ทีมละ 3 คน มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 2 ทีม
ผู้ประสานงาน : 1. อ.เกรียงไกร  จริยะปัญญา
โทร. 086-5993526
2. อ. จ.ส.อ.หญิงจุฑาภรณ์  ชาตินฤมาณ โทร. 086-9050683
รูปแบบการแข่งขัน
1. การออกแบบผลงานด้วย Storyboard
2. การสร้างผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
3. การน�ำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ  
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 2 ทีม
2. ใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 เป็นหลัก (ตัดต่อเสียง ใช้ Software ของ Adobe เป็นหลัก)
3. โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถูกติดตั้งให้เหมือนกันทุกเครื่อง (ถ้าจะใช้โปรแกรมอื่น ต้องได้รับการยินยอมจาก 3
ใน 4 ของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย)
4. เสียงประกอบ (รูปแบบของไฟล์ .mp3, .mp4 และ wave เป็นต้น) จัดเก็บใน Flash drive ให้แต่ละมหาวิทยาลัย
เตรียมมาเพื่อทางมหาวิยาลัยเจ้าภาพรวบรวม และบันทึกแบ่งให้ทุกทีมที่ลงแข่งขัน
5. งดเสียงพากย์และข้อความ ให้เน้นสื่อความหมายด้วยภาพ โดยใช้เสียงประกอบจากข้อ 4  เท่านั้น
6. ผลงานมีความยาวไม่ต�่ำกว่า 2 นาที
7. ทุกทีมเตรียม Mouse Pen พร้อม Software ติดตั้งมาเอง
8. มหาวิทยาลัยเจ้าภาพเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จ�ำนวน 3 เครื่อง ต่อ 1 ทีม พร้อมหูฟัง, Microphone
9. ก�ำหนดหัวข้อเรื่อง ด้วยการใช้ค�ำหลัก (Keyword) ของที่แต่ละมหาวิทยาลัยเตรียมมา 3 ค�ำหลัก ด้วยวิธีเลือกจับ
ค�ำหลักของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมา 1 ค�ำหลัก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันน�ำไปใช้ออกแบบผลงาน
10. ก�ำหนดการของการแข่งขัน มีดังนี้
- เวลา 08.30 – 09.00 น. ผู้เข้าร่วมแข่งขันตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ Mouse Pen
- เวลา 09.00 – 14.00 น. ออกแบบและสร้างผลงาน การ์ตูนแอนิเมชั่น
- เวลา 14.00 – 15.00 น. ผู้เข้าร่วมแข่งขันน�ำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
11. นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษาอยู่ในวงรอบของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
11.1 หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นนักศึกษารหัส 58 - 61
11.2 หลักสูตร ปริญญาตรี 5 ปี ต้องเป็นนักศึกษารหัส 57 – 61
11.3 บัตรประจ�ำตัวนักศึกษาเป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เกณฑ์การตัดสิน
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
รางวัลชมเชย

คะแนนรวมสูงสุด
คะแนนรวม
คะแนนรวม
คะแนนรวม

อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3 และ 4
อันดับที่ 5, 6, 7 และ 8
หน้า 87

PCNK Games 41
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. อาจารย์เกรียงไกร  จริยะปัญญา
2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
4. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี       
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายวัลลภ ผ่านคุ้ม
4. นางสาวพัชติยา อภิสิทธิ์แก้วเจริญ
2. นายมาวิน ไข่มุกข์
5. นางสาวฐานิช น้อมถวาย
3. นายศรัณพงศ์ โยนะพันธุ์
6. นายศิวกร ก�ำเนิดแสง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์จ.ส.อ.หญิงจุฑาภรณ์  ชาตินฤมาณ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายทวีศักดิ์ ทัตธนเทวัญ
4. นายวัชระ อ�ำนาจบัณฑิต
2. นายพศุตม์ เพิ่มสุข
5. นายเจสันต์ แร่ทอง
3. นางสาวประภัสสร นิลก�ำแหง
6. นายวัฒนชัย บัวพรม
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย
2. อาจารย์สุธิดา ปรีชานนท์
3. อาจารย์อาณัติ หน่อทองค�ำ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายโกวิทย์ ชนะเคน
7. นายกิจพิทักษ์ เมาระพงษ์
2. นางสาวธัญนันทร์ สัจจะบริบูรณ์
8. นางสาวกุลยา เจริญมงคลวิไล
3. นายทิวากร ภู่งาม
9. นายธนเดช พามั่งคั่ง
4. นายรัชชานนท์ สัลลกะชาต
10. นางสาวสุมิตรา ประจันตะเสน
5. นางสาวพิชยา รัตนยะนนท์
11. นายธนวัฒน์ ใบบัว
6. นายพลภัทร ตันวิทยา
12. นายอลัน ขลิบเพ็ง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์สุชารัตน์ จันทาพูนธยาน์
2. อาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวอังคณา ปานปน
4. นายพรศักดิ์ จบเจนภัย
2. นายกิตติพงศ์ มโนธรรมมั่นคง
5. นางสาววรกมล พิกุลทอง
3. นางมนต์สวรรค์ พลอยมุกดา
6. นายวศิล ไคลมี
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผศ.ดร.สุรีวรรณ แจ้งจิตร
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การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 33 : การฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 8.30 – 15.00 น.  
สถานที่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 16)
  ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
การแข่งขัน : ประเภททีมละ 2 คน มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 2 ทีม
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์กฤษณ์   ไชยวงศ์
โทร. 081-3008830
2. อาจารย์กิตติพงศ์   นวลใย โทร. 086-5652218
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 2 ทีม
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
3. การแข่งขันจะท�ำการแข่งขันบนโปรแกรม Cisco Packet Tracer 6.2 for Windows Student Version โดย
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ทีมละ 1 เครื่อง
3.1 ให้นักศึกษาท�ำการแบ่ง IP V.4 (class C)  แบบ VLSM ( Variable-Length Subnet Masking ) จากโจทย์
พร้อมทั้ง ระบุหมายเลข IP ให้อุปกรณ์ในแต่ละส่วน ตามที่โจทย์ก�ำหนด โดยแสดงวิธีท�ำลงในกระดาษ
ค�ำตอบ 50 คะแนน
3.2 เชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อให้ อุปกรณ์ทุกชนิดสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
3.3 ท�ำการ ติดตั้งอุปกรณ์ router (cisco 1841) โดยก�ำหนด routing protocol  แบบ static, eigrp และ OSPF
โดยให้แต่ละทีมท�ำการเลือกจับฉลากก่อนแข่งขัน 50 คะแนน
4. ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องด�ำเนินการก�ำหนดค่า configuration โดยใช้ command line เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ก�ำหนด
5. โครงสร้างที่ใช้ในการแข่งขันมี 3 โครงสร้าง โดยคณะกรรมการจะตัดสินเลือกรูปแบบโครงสร้างก่อนการแข่งขัน

โครงสร้างที่ 1
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โครงสร้างที่ 2

โครงสร้างที่ 3
เกณฑ์การให้คะแนน
1. โจทย์การแข่งขันมีทั้งหมด 1 ข้อ รวม 100 คะแนน โดยพิจารณาจากค�ำตอบในแต่ละส่วนที่โจทย์ก�ำหนด ดังนี้
แบ่ง ip ถูกต้อง 50 คะแนน และ เชื่อมต่ออุปกรณ์ถูกต้องสมบูรณ์ 50 คะแนน
2. หากคะแนนของผู้เข้าแข่งขันเท่ากัน จะพิจารณาจากเวลาที่ผู้เข้าแข่งขันท�ำการส่งค�ำตอบก่อน
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. อาจารย์กฤษณ์ ไชยวงศ์
2. ผศ.จ.ส.อ.ธานิล ม่วงพูล    
3. อาจารย์อมร เจือตี๋
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อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. อาจารย์กฤษณ์ ไชยวงศ์
2. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ
4. อาจารย์อมร เจือตี๋

โทร. 081-3008830
โทร. 091-7970809
โทร. 081-8582376
โทร. 089-5510999

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวพิชญา พ่วงพานทอง
4. นายณัฐพนธ์ ตันติสุขารมย์
2. นายสิริวัฒน์ พันธ์หริ่ง
5. นายยุทธนา วงษ์ศรีทา
3. นายณัฐวุฒิ วรรณประดิษฐ์
6. นางสาวศิรินทรา สุวรรณศิลป์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์กฤษณ์ ไชยวงศ์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ผู้ควบคุม
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายเฉลิมพล เรืองฤทธิ์
5. นายธราเทพ สุขปรุง
2. นายธนาธร ค�ำวงศ์
6. นายกิตติธัช สุคนธนิตย์
3. นางสาวนันท์นภัส แสงเดือน
7. นายณภัทร นิลทวี
4. นายจักรภัทร เกษาพันธ์
8. นางสาวหรัญญา พันสนิท
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผศ.จ.ส.อ.ธานิล ม่วงพูล
2. ผศ.อวยไชย อินทรสมบัติ
3. อาจารย์ ดร.ปิติพล พลพบู
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวญาณี วงค์ตันฮวด
5. นายกฤษฏา สุทธิมูล
2. นายกฤษฏา สุทธิมูล
6. นางสาวเพ็ชชรี อินทรเกตุ
3. นายสราวุฒิ อ�่ำสุวรรณ
7. นายกฤตกร ใคร่ครวญ
4. นางสาวเพ็ชชรี อินทรเกตุ
8. นาย ภัทรพล ทรงอาษา
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์อมร เจือตี๋
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การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 34 : การออกแบบพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 8.30 – 12.00 น.  
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26206 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 26)
การแข่งขัน : ประเภททีม  ทีมละ 2 คน มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม
ผู้ประสานงาน : 1. อ.สุกัญชลิกา  บุญมาธรรม โทร. 086-8147722
		
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันทีม ทีมละ 2 คน มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม
2. ให้ผแู้ ข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยภาษา PHP7.x หรือ C#   สามารถรับข้อมูลจากผู้ใช้งานได้จริงมีการออกแบบและ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL หรือ MS SQL Server รวมถึงออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ให้มีความสวยงามและ
เหมาะสม โดยรายละเอียดให้เป็นไปตามโจทย์ทคี่ ณะกรรมการ 4 มหาวิทยาลัยก�ำหนดดังนี้
2.1 ให้คณะกรรมการของแต่มหาวิทยาลัยก�ำหนดหัวข้อแข่งขันมาก่อน 1 หัว พร้อมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการแข่งขัน
2.2 ให้คณะกรรมการน�ำหัวแต่ละหัวมหาวิทยาลัยมารวมกันเพื่อก�ำหนดโจทย์ โดยมีสัดส่วนหัวข้อแข่งขันของ
แต่ละมหาวิทยาลัยร้อยละ 25
3. สามารถใช้ซอฟต์แวร์ Adobe Dreamweaver CC 2018, Sublime, Atom, FileZilla, Visual Studio, Adobe
Photoshop CC 2018, Visual Studio Code, Bootstrap 4.x, JQuery 3, Java Script และโปรแกรมการ
จัดการฐานข้อมูลได้
4. ซอฟต์แวร์ส�ำหรับจ�ำลองเซิฟเวอร์ XAMPP 7.x.x
5. รองรับการท�ำงานและแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา เช่น มือถือ แท็ปเล็ต
6. ผู้แข่งขันสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาที่เหมาะสมนอกเหนือจากที่โจทย์ต้องการได้ตามสมควร
7. อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันน�ำหนังสือ หรือต�ำราที่เกี่ยวข้องเข้าในสถานที่แข่งขันได้ ทีมละ 2 เล่ม
8. ไม่อนุญาตให้ท�ำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือใช้อินเตอร์เน็ตระหว่างการแข่งขัน
9. การตัดสินผลงาน จะให้ผเู้ ข้าแข่งขัน Upload ผลงานขึน้ Server และน�ำเสนอผลงานของตนเองต่อคณะกรรมการและให้
ผู้เข้าแข่งขันทีมอื่น โดยให้เวลาทีมละ 15 นาที
10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
* ถ้าคะแนนเท่ากันให้คณะกรรมการดูระบบฟังก์ชันการท�ำงานของใครมีหลักการท�ำงานดีกว่ากัน
11. นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษาอยู่ในวงรอบของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
11.1 หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นนักศึกษารหัส 58 - 61
11.2 หลักสูตร ปริญญาตรี 5 ปี ต้องเป็นนักศึกษารหัส 57 – 61
เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์
การออกแบบฐานข้อมูลมีความเหมาะสม (Database Design)
ระบบมีฟังก์ชันการท�ำงานครบถ้วนและถูกต้องตามโจทย์ที่ก�ำหนด (Function and Validation)
อินเตอร์เฟสต่างๆ ของหน้าเว็บมีความสวยงาม และเหมาะสม (HTML5, CSS, Responsive)
รวม
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อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1. เครื่องแม่ข่าย 1 ตัว ส�ำหรับเผยแพร่ข้อมูล
- พื้นที่จัดเก็บ
- สิทธิ์ในการใช้งาน
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ป้ายชื่อและอุปกรณ์ประกอบการแข่งขัน
3. flash drive  ทีมละ 1 ตัว
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. อาจารย์สุกัญชลิกา  บุญมาธรรม
2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
  
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม
2. อาจารย์อดิศักดิ์ โฮนอก
3. อาจารย์สุธารัตน์ ชาวนางฟาง
4. อาจารย์นิพนธ์ ค�ำแตง

โทร. 086-8147700
โทร. 084-1103846
โทร. 083-7787717
โทร. 062-3166688

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายอติวิชญ์ พวงสวัสดิ์
3. นายคณพัต ถิตตยานุรักษ์
2. นายณัฐวุฒิ เรืองนรา
4. นายพัทธพงศ์ เนียมเกิด
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวพรพิมล อ่วมศิริ
2. นางสาวจุฑารัตน์ บุ้นเฮี้ยน
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายนฤพล สุวุรรณวิจิตร
7. นายดิศรุทธ สุขคง
2. นางสาวสุธารัตน์ ชาวนาฟาง
8. นายภัคพล ไข่นาค
3. นายวรเชษฐ์ อุทธา
9. นางสาวปลายปาน กลิ่นสิงห์
4. นายพรเทพ น�้ำใจสุข
10. นางสาวอุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์
5. นายวิศรุต ดอกไม้กุล
11. นางสาวสมจินต์ จันทรเจษฎากร
6. นายก้องเกียรติ์ ภูศรี
12. นายสมเกียรติ ช่อเหมือน
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์สุธารัตน์ ชาวนางฟาง
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายโสฬส เจริญสินชัย
3. นายนเรชัย คล้ายเจ๊ก
2. นายธีรวุฒิ เรียนทับ
4. นางสาวฐิติมา เย็นประสพ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์นิพนธ์ ค�ำแตง

หน้า 94

PCNK Games 41

การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 35 : การน�ำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2016

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 20 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 -15.00 น.
สถานที่ : - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1861 ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การแข่งขัน : ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ตวงสิทธิ์  สนข�ำ
โทร. 095-5040214
		
การแข่งขันเทคนิคการน�ำเสนอผลงานด้วย Microsoft Office PowerPoint 2016 จัดการแข่งขันวันที่
20 มีนาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 -11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมการสร้างสื่อน�ำเสนอ
ข้อมูลด้วย  Microsoft Office PowerPoint 2016 สร้างชิน้ งานโดยใช้เวลา 2 ชัว่ โมง และน�ำผลงานน�ำเสนอรอบบ่าย คนละ
ไม่เกิน 10 นาที  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 (รอบเช้า) และห้องประชุมชั้น 8  (รอบบ่าย) คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คนรวมทั้งหมด 8 คน ภายใต้หัวข้อ
ที่คณะกรรมการก�ำหนดไว้
ลักษณะของข้อสอบ
คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง เสนอหัวข้อในวันแข่งขัน มหาวิทยาลัยละ 1 หัวข้อ เพื่อจับฉลากหัวข้อ
โดยประธานการจัดการแข่งขัน
เนื้อหาการแข่งขันมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน รวม 100 คะแนน
ส่วนที่ 1 50 คะแนน ประกอบด้วย
1.1 ความสวยงามและการใช้สีที่เหมาะสม  
10
1.2 ความคิดสร้างสรรค์  
10
1.3 การน�ำ VDO มาใช้  
5
1.4 การใช้วัตถุที่หลากหลายในการออกแบบ (AutoShapes)  
5
1.5 การก�ำหนดภาพเคลื่อนไหว (Effect)  
5
1.6 การเปลี่ยนภาพนิ่ง (Transition)  
5
1.7 การเชื่อมโยงหลายมิติ (Link)  
5
1.8 การสร้างสไลด์โชว์วนเรื่อยๆ (Loop)  
5
		
รวม 50
ส่วนที่ 2 50 คะแนน ประกอบด้วย
2.1 การน�ำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อที่ได้
10
2.2 บุคลิกภาพท่าทาง
10
2.3 น�้ำเสียง/อักขระ/ในการน�ำเสนอ
10
2.4 ทักษะการตอบค�ำถาม 1 ค�ำถาม จากคณะกรรมการ
10
2.5 การแต่งกาย
5
2.6 การบริหารเวลา
5
		
รวม 50
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กติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันสามารถสืบค้น ข้อมูลรูปภาพ และสื่อวีดีโอ เพื่อใช้ในการจัดท�ำสื่อการน�ำเสนอได้ตลอดการแข่งขัน  
2. ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติการแข่งขัน Microsoft Office PowerPoint 2016 เท่านั้น (เมนูภาษาอังกฤษ) สร้างผลงานน�ำ
เสนอจากข้อมูลตามหัวข้อที่ก�ำหนดให้ในช่วงเช้า 10-15 Slide ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เวลา 09.30 -11.30 น.
3. ผู้เข้าแข่งขันน�ำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ ช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ต่อ
คณะกรรมการ น�ำเสนอไม่เกิน 10 นาที
4. การแข่งขันเป็นการแข่งขันรายบุคคล ตัวแทนมหาวิทยาลัยละ 2 คน  
5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าห้องแข่งขันก่อนเวลา 15 นาที และหากมาหลังจากที่เริ่มสอบแล้ว 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์
ในการแข่งขัน
6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน ต่อผู้คุมการแข่งขัน
7. ผู้เข้าแข่งขันที่ทุจริต จะถูกปรับให้ได้คะแนน 0 คะแนน
ระเบียบการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานตัวต่อกรรมการด�ำเนินการแข่งขัน ตามวันและเวลาที่ก�ำหนด
2. ในระหว่างการแข่งขัน จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกบริเวณที่ท�ำการแข่งขัน
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งการชุดนักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย
4. ผู ้ เข้ า แข่ ง ขั น ต้ อ งมี บั ต รประจ� ำ ตั ว นั ก ศึ ก ษาของสถานที่ ศึ ก ษาอยู ่ ห รื อ มี บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนแสดงต่ อ
คณะกรรมการการแข่งขัน
5. กรณีผู้เข้าร่วมแข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขัน ให้สอบถามคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
6. ห้ามมิให้น�ำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด นอกเหนือจากที่ก�ำหนดให้ไว้เข้าไปในบริเวณที่ท�ำการแข่งขัน (หลังจากที่
กรรมการควบคุมการแข่งขันพิจารณาแล้ว)
7. การแข่งขันจะด�ำเนินการตามวัน เวลา ที่ก�ำหนดไว้
8. การพิจารณาคะแนน ให้ถือมติของคณะกรรมการผู้ควบคุมและกรรมการตันสินเป็นอันขาด
9. กรณีเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นระหว่างการแข่งขัน ให้ประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาและชี้ขาด
10. นักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้ 1 รายการเท่านั้น
เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผลการแข่งขันก�ำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 3 ระดับ คือ เกณฑ์เหรียญทอง เกณฑ์เหรียญเงิน เกณฑ์
เหรียญทองแดง ดังนี้
ประเภทเหรียญ
คะแนน
เหรียญทอง
80 - 100
เหรียญเงิน
70 - 79
เหรียญทองแดง
60 - 69
สิ่งที่ผู้แข่งขันเตรียมมา
- บัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน
- ส�ำเนาบัตรประชาชน
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คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน)
1. อาจารย์ตวงสิทธิ์  สนข�ำ
2. อาจารย์ภาคภูมิ  พันธุ์พิมานมาศ
3. อาจารย์ ดร.จีรวรรณ  นกเอี้ยงทอง    
4. อาจารย์มาลินี  ค�ำเครือ

โทร. 095-5040214
โทร. 094-6415491
โทร. 085-9954623
โทร. 084-0323913

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. อาจารย์ตวงสิทธิ์  สนข�ำ
2. อาจารย์ภาคภูมิ  พันธุ์พิมานมาศ
3. อาจารย์ ดร.พันธิการ์ วัฒนกุล
4. อาจารย์มาลินี  ค�ำเครือ  

โทร. 095-5040214
โทร. 094-6415491
โทร. 085-9954623
โทร. 084-0323913

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวกมลพร น้อยผล
2. นางสาวภาวินี ศรีพิพัฒน์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ตวงสิทธิ์  สนข�ำ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายถิรวัฒน์ ต้นเปรมวงษ์
2. นางสาวนัฐวรรณ แย้มวงษ์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ภาคภูมิ พันธุ์พิมานมาศ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาววรินยุพา กิ่งแก้ว
2. นายประวิตร ขจรทศพล
3. นายสิทธินนท์ ธิสาร
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง
2. อาจารย์ ดร.พันธิการ์ วัฒนกุล
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายสุรยุทธ ถิ่นวัฒนากุล
2. นายชัชพงศ์ หมื่นประเสริฐ
3. นางสาววรางคณา ผิวด�ำ
4. นางสาวสุภาพร พรมโส
5. นางสาวมาลินี ค�ำเครือ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์สุภาพร  พรมโส
2. อาจารย์มาลินี  ค�ำเครือ
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การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 36 : การจัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Office Word 2016

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 20 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.  
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1863 ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การแข่งขัน : ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ธิดารัตน์  ปิ่นทอง
โทร. 093-6159165
2. อาจารย์วรวุทธิ์  ยิ้มแย้ม
โทร. 094-9929455
การจัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Office Word 2016 จัดการแข่งขันวันที่ 20 มีนาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา
09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   โดยแบ่ง
การแข่งขันออกเป็นรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน รวมทั้งหมด 8 คน ภายใต้โจทย์ที่คณะกรรมการก�ำหนดขึ้น
เนื้อหาการแข่งขันมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
นครปฐม การใช้ค�ำสั่งจัดรูปแบบของข้อความและตัวอักษรลักษณะต่างๆ
10 คะแนน  
การพิมพ์งานตามรูปแบบที่ก�ำหนด
15 คะแนน
เพชรบุรี การแทรกรูปภาพ   
5 คะแนน  
การจัดการกับข้อความ เช่น การตะแคงข้าง
10 คะแนน  
การสร้างภาพลายน�้ำ 
10 คะแนน
จอมบึง
การใส่ลวดลายที่ขอบกระดาษ
10 คะแนน  
การสร้างตารางและการค�ำนวณ
15 คะแนน
กาญจนบุรี การสร้างจดหมายเวียน
25 คะแนน
			
รวม
100 คะแนน
กติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติตามค�ำสั่งจากโจทย์ที่ก�ำหนดให้โดยใช้เวลาในการแข่งขัน จ�ำนวน 3 ชั่วโมง เริ่มเวลา
09.00 - 12.00 น.  
2. ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2016 เท่านั้น (เมนูการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ)
หนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่อง
3. ผู้เข้าแข่งขันจะเข้าห้องแข่งขันก่อนเวลา 15 นาที และหากมาทีหลังจากการเริ่มสอบแล้ว 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์
ในการแข่งขัน
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชนต่อผู้คุมการแข่งขัน
5. ผู้เข้าแข่งขันที่ทุจริต จะถูกปรับให้ได้คะแนน 0 คะแนน
6. การแข่งขันแบ่งออกเป็นรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน
ระเบียบการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานตัวต่อกรรมการด�ำเนินการแข่งขัน ตามวันและเวลาที่ก�ำหนด
2. ในระหว่างการแข่งขัน จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกบริเวณที่ท�ำการแข่งขัน
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งการชุดนักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย
4. ผู ้ เข้ า แข่ ง ขั น ต้ อ งมี บั ต รประจ� ำ ตั ว นั ก ศึ ก ษาของสถานที่ ศึ ก ษาอยู ่ ห รื อ มี บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนแสดงต่ อ
คณะกรรมการการแข่งขัน ทัง้ นีต้ อ้ งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ หรือ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
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ทางธุรกิจเท่านั้น
5. กรณีผู้เข้าร่วมแข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขัน ให้สอบถามคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
6. ห้ามมิให้น�ำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด นอกเหนือจากที่ก�ำหนดให้ไว้เข้าไปในบริเวณที่ท�ำการแข่งขัน (หลังจากที่
กรรมการควบคุมการแข่งขันพิจารณาแล้ว)
7. การแข่งขันจะด�ำเนินการตามวัน เวลา ที่ก�ำหนดไว้
8. การพิจารณาคะแนน ให้ถือมติของคณะกรรมการผู้ควบคุมและกรรมการตันสินเป็นอันขาด
9. กรณีเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นระหว่างการแข่งขัน ให้ประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาและชี้ขาด
10. นักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้ 1 รายการเท่านั้น
เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผลการแข่งขันก�ำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 3 ระดับ คือ เกณฑ์เหรียญทอง เกณฑ์เหรียญเงิน เกณฑ์
เหรียญทองแดง ดังนี้
ประเภทเหรียญ
คะแนน
เหรียญทอง
80 - 100
เหรียญเงิน
70 - 79
เหรียญทองแดง
60 - 69
สิ่งที่ผู้แข่งขันเตรียมมา
- บัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน
- ส�ำเนาบัตรประชาชน
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน)
1. อาจารย์ธิดารัตน์  ปิ่นทอง
โทร. 093-6159165
2. อาจารย์ ดร.พนารัตน์  แสงวิจิตร โทร. 098-2845419
3. อาจารย์สมพล  สุขเจริญพงษ์    โทร. 083-4245646   
4. อาจารย์วิยะดา  พลชัย
โทร. 086-3301087

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. อาจารย์ธิดารัตน์  ปิ่นทอง
2. อาจารย์ ดร.พนารัตน์  แสงวิจิตร
3. อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง
4. อาจารย์วิยะดา  พลชัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โทร. 093-6159165
โทร. 098-2845419
โทร. 083-4245646
โทร. 086-3301087

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวกัณฐิกา แสงหิรัญ
2. นางสาวศุภรดา ถิรานุวัฒนกุล
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ธิดารัตน์  ปิ่นทอง
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวชลลดา เสือคง
2. นางสาวภัทรวดี ปั้นหยา
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวคุณิตาพร พิมพิรัตน์
2. นายพิสิฐ มั่นหลง
3. นางสาวสุวรรณา จงทอง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง
2. อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายจิรัฐติกาล พระแท่น
2. นายชัยวัฒน์ วะวิทักษ์
3. นางสาววิยะดา พลชัย
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์วิยะดา  พลชัย
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การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 37 : การใช้งาน Microsoft Office Excel 2016

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 20 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 - 15.00 น.  
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1861 ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การแข่งขัน : ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์วรวุทธิ์  ยิ้มแย้ม
โทร. 094-9929455
		
การใช้งาน Microsoft Office Excel 2016 จัดการแข่งขันวันที่ 20 มีนาคม 2562 เริม่ ตัง้ แต่เวลา 09.00 - 12.00 น.  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น
รายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน รวมทั้งหมด 8 คน ภายใต้โจทย์ที่คณะกรรมการก�ำหนดขึ้น
เนื้อหาการแข่งขันมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
กาญจนบุรี การใช้สูตรค�ำนวณ บวก ลบ คูณ หาร การหาค่าในชีตเดียวกัน
25 คะแนน
จอมบึง
การใช้ค�ำสั่ง Vlookup ในชีตเดียวกัน
25 คะแนน
นครปฐม การใช้ฟังก์ชั่น IF (เงื่อนไขเดียว / หลายเงื่อนไข)   
25 คะแนน  
เพชรบุรี ค�ำสั่งในการค�ำนวณข้ามชีตและฟังก์ชั่นพื้นฐาน
25 คะแนน
(sum/count/Average/max/min)
			
รวม
100 คะแนน
กติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติตามค�ำสั่งจากโจทย์ที่ก�ำหนดให้โดยใช้เวลาในการแข่งขัน จ�ำนวน 3 ชั่วโมง
2. เริ่มเวลา 09.00 - 12.00 น.  
3. ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2016 เท่านั้น (เมนูการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ)
4. หนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่อง
5. ผู้เข้าแข่งขันจะเข้าห้องแข่งขันก่อนเวลา 15 นาที และหากมาทีหลังจากการเริ่มสอบแล้ว 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์
ในการแข่งขัน
6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชนต่อผู้คุมการแข่งขัน
7. ผู้เข้าแข่งขันที่ทุจริต จะถูกปรับให้ได้คะแนน 0 คะแนน
8. การแข่งขันแบ่งออกเป็นรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน
ระเบียบการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานตัวต่อกรรมการด�ำเนินการแข่งขัน ตามวันและเวลาที่ก�ำหนด
2. ในระหว่างการแข่งขัน จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกบริเวณที่ท�ำการแข่งขัน
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งการชุดนักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย
4. ผู ้ เข้ า แข่ ง ขั น ต้ อ งมี บั ต รประจ� ำ ตั ว นั ก ศึ ก ษาของสถานที่ ศึ ก ษาอยู ่ ห รื อ มี บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนแสดงต่ อ
คณะกรรมการการแข่งขัน ทัง้ นีต้ อ้ งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ หรือ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
ทางธุรกิจเท่านั้น
5. กรณีผู้เข้าร่วมแข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขัน ให้สอบถามคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
6. ห้ามมิให้น�ำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด นอกเหนือจากที่ก�ำหนดให้ไว้เข้าไปในบริเวณที่ท�ำการแข่งขัน (หลังจากที่
กรรมการควบคุมการแข่งขันพิจารณาแล้ว)
หน้า 101

PCNK Games 41
7. การแข่งขันจะด�ำเนินการตามวัน เวลา ที่ก�ำหนดไว้
8. การพิจารณาคะแนน ให้ถือมติของคณะกรรมการผู้ควบคุมและกรรมการตันสินเป็นอันขาด
9. กรณีเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นระหว่างการแข่งขัน ให้ประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาและชี้ขาด
10. นักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้ 1 รายการเท่านั้น
เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผลการแข่งขันก�ำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 3 ระดับ คือ เกณฑ์เหรียญทอง เกณฑ์เหรียญเงิน เกณฑ์
เหรียญทองแดง ดังนี้
ประเภทเหรียญ
คะแนน
เหรียญทอง
80 - 100
เหรียญเงิน
70 - 79
เหรียญทองแดง
60 - 69
สิ่งที่ผู้แข่งขันเตรียมมา
- บัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน
- ส�ำเนาบัตรประชาชน
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน)
1. อาจารย์วรวุทธิ์  ยิ้มแย้ม
2. อาจารย์สุดารัตน์  เทียนน้อย
3. อาจารย์มาลินี  นาคใหญ่    
4. อาจารย์นิรุตต์  จรเจริญ

โทร. 094-9929455
โทร. 099-3541782
โทร. 082-2227919
โทร. 089-8206755

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. อาจารย์วรวุทธิ์  ยิ้มแย้ม
2. อาจารย์สุดารัตน์  เทียนน้อย
3. อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์  ศรีจ�ำเริญรัตนา
4. อาจารย์นิรุตต์  จรเจริญ  

โทร. 094-9929455
โทร. 099-3541782
โทร. 082-2227919
โทร. 089-8206755

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวณัฐชา ซื่อสุทธิ์
2. นางสาวลักษิกา อินทร์เถื่อน
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์วรวุทธิ์  ยิ้มแย้ม
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวณัฎฐนันท์ เชียงทอง
2. นางสาวอิสรีย์ สันหน่าย
3. นายสันทัด อิสลาม
4. นางสาวนภสร ศรีโชติ
หน้า 102

PCNK Games 41
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์สุดารัตน์ เทียนน้อย
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายอุดมศักดิ์ ศรีภิรมย์
2. นายธนิสร อุดมพวก
3. นายภัทราวุธ คล้ายพฤกษ์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจ�ำเริญรัตนา
2. อาจารย์มาลินี นาคใหญ่
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวภัทรนันท์ อุดมสุข
2. นางสาวฐานิดา วังสิริกาญจน์
3. นายนิรุตต์ จรเจริญ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์นิรุตต์  จรเจริญ
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การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 38 : การใช้งาน Microsoft Office Access 2016

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 20 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.  
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1863 ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การแข่งขัน : ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน
ผู้ประสานงาน : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรีย์  กิ่งทอง
โทร. 084-1385917
		
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Office Access 2016 จัดการแข่งขันวันที่ 20 มีนาคม
2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 14.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คนรวมทั้งหมด 8 คน ภาย
ใต้โจทย์ที่คณะกรรมการก�ำหนดขึ้น
เนื้อหาการแข่งขันมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
การแปลง (ER-Diagram) ให้เป็น (Relation)
20 คะแนน
การจัดการตารางและความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
10 คะแนน
การสร้างฟอร์ม
10 คะแนน
การสร้างรายงานและการสร้างรายงานจากการคิวรี่
10 คะแนน
การคิวรี่ (Filter, Range, ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด)
10 คะแนน
การสร้างฟิลด์จากการค�ำนวณ
10 คะแนน
การคิวรี่เพื่อการแทรก ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูล
10 คะแนน
การป้องกันข้อมูล
10 คะแนน
ความเหมาะสมในการใช้งาน (User Friendly)
10 คะแนน
			
รวม
100 คะแนน
กติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติตามค�ำสั่งจากโจทย์ที่ก�ำหนดให้ โดยใช้เวลาในการแข่งขัน จ�ำนวน 3 ชั่วโมง เริ่มเวลา 09.00 12.00 น. และเวลา 13.00 - 14.00 น.
2. ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Office Access 2016 เท่านั้น (เมนูการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ)
หนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่อง
3. ผู้เข้าแข่งขันจะเข้าห้องแข่งขันก่อนเวลา 15 นาที และหากมาทีหลังจากการเริ่มสอบแล้ว 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์
ในการแข่งขัน
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชนต่อผู้คุมการแข่งขัน
5. ผู้เข้าแข่งขันที่ทุจริต จะถูกปรับให้ได้คะแนน 0 คะแนน
6. การแข่งขันแบ่งออกเป็นรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน
ระเบียบการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานตัวต่อกรรมการด�ำเนินการแข่งขัน ตามวันและเวลาที่ก�ำหนด
2. ในระหว่างการแข่งขัน จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกบริเวณที่ท�ำการแข่งขัน
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งการชุดนักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย
4. ผู ้ เข้ า แข่ ง ขั น ต้ อ งมี บั ต รประจ� ำ ตั ว นั ก ศึ ก ษาของสถานที่ ศึ ก ษาอยู ่ ห รื อ มี บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนแสดงต่ อ
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คณะกรรมการการแข่งขัน ทัง้ นีต้ อ้ งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ หรือ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
ทางธุรกิจเท่านั้น
5. กรณีผู้เข้าร่วมแข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขัน ให้สอบถามคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
6. ห้ามมิให้น�ำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด นอกเหนือจากที่ก�ำหนดให้ไว้เข้าไปในบริเวณที่ท�ำการแข่งขัน (หลังจากที่
กรรมการควบคุมการแข่งขันพิจารณาแล้ว)
7. การแข่งขันจะด�ำเนินการตามวัน เวลา ที่ก�ำหนดไว้
8. การพิจารณาคะแนน ให้ถือมติของคณะกรรมการผู้ควบคุมและกรรมการตันสินเป็นอันขาด
9. กรณีเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นระหว่างการแข่งขัน ให้ประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาและชี้ขาด
10. นักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้ 1 รายการเท่านั้น
เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผลการแข่งขันก�ำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 3 ระดับ คือ เกณฑ์เหรียญทอง เกณฑ์เหรียญเงิน เกณฑ์
เหรียญทองแดง ดังนี้
ประเภทเหรียญ
คะแนน
เหรียญทอง
80 - 100
เหรียญเงิน
70 - 79
เหรียญทองแดง
60 - 69
สิ่งที่ผู้แข่งขันเตรียมมา
- บัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน
- ส�ำเนาบัตรประชาชน
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรีย์  กิ่งทอง
2. อาจารย์รัชนิดา รอดอิ้ว
3. อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์    
4. อาจารย์พิศาล  คงเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. ผู้ช่วยศาตราจารย์วัชรีย์  กิ่งทอง
2. อาจารย์รัชนิดา รอดอิ้ว
3. อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์
4. อาจารย์พิศาล  คงเอียด  

โทร. 084-1385917
โทร. 061-7197956
โทร. 092-5494561
โทร. 089-7180404

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายธีรภัทร ดิษฐล�ำดับ
2. นางโชติวัฒน์ แสงโสม
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาตราจารย์วัชรีย์  กิ่งทอง
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวอนันดา ทองค�ำเปลว
2. นางสาวกาญจนา ไทรไกรกระ
3. นายจิรพัทธ์ ช่วยพันธ์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์รัชนิดา รอดอิ้ว
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายชัชวาลย์ อุปดิษฐ
2. นายณุชา บ้านเกาะใต้
3. นายอนุตพงษ์ ดอนเมฆ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวปาลิตา รูปสม
2. นายภาณุมาส เพิกพิน
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์พิศาล  คงเอียด
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การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 39 : การออกแบบ Info graphic ส�ำหรับธุรกิจ

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
สถานที่ : ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 1862 คณะวิทยาการจัดการ
การแข่งขัน : ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน
ผู้ประสานงาน :
1. อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม โทร. 086-3222642
2. อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร โทร. 098-2845419
3. อาจารย์กสมล ชนะสุข
โทร. 084-6509905
4. อาจารย์วิยะดา พลชัย
โทร. 086-3301087
การแข่ ง ขั น การออกแบบ Info graphic ส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ จั ด การแข่ ง ขั น วั น ที่ 20 มี น าคม 2562  เริ่ ม ตั้ ง แต่
เวลา 09.30 – 11.30 น. และเวลา 13.00 – 15.00 น. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมการออกแบบ Info graphic ส�ำหรับธุรกิจ
สร้างชิ้นงานโดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง และน�ำผลงานน�ำเสนอรอบบ่าย คนละไม่เกิน 10 นาที ณ ห้อง 1862 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 6 (รอบเช้า) และห้อง 1821 (รอบบ่าย) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแบ่งการ
แข่งขันออกเป็นรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คนรวมทั้งหมด 8 คน ภายใต้หัวข้อที่คณะกรรมการก�ำหนด
กติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันสามารถสืบค้น ข้อมูล รูปภาพ เพื่อใช้ในการสร้าง Info Graphic ได้ตลอดการแข่งขัน
2. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018 หรือ Adobe Illustrator CC 2018 เท่านั้น
3. ขนาดของการออกแบบ Info graphic เท่ากับขนาดของกระดาษ A2
4. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ภาษาที่ใช้ในการน�ำเสนอเนื้อหา สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. ผู้เข้าแข่งขันที่น�ำรูปภาพมาจากอินเทอร์เน็ตต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในภาพ Info graphic
6. ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาในการออกแบบ Info graphic ส�ำหรับธุรกิจ จากข้อมูลตามหัวข้อที่ก�ำหนด 2 ชั่วโมง โดยเริ่ม
09.30 น. – 11.30 น.
7. ผู้เข้าแข่งขันน�ำเสนอผลงาน ณ ห้อง 1821 คณะวิทยาการจัดการ ช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ต่อคณะกรรมการ
น�ำเสนอไม่เกิน 10 นาที
8. การแข่งขันเป็นการแข่งขันรายบุคคล ตัวแทนมหาวิทยาลัยละ 2 คน
9. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าห้องแข่งขันก่อนเวลา 15 นาที และหากมาหลังจากที่เริ่มสอบแล้ว 15 นาทีจะถูกตัดสิทธิ์ใน
การแข่งขัน
10. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน ต่อผู้คุมการแข่งขัน
11. ผู้เข้าแข่งขันที่ทุจริต จะถูกปรับให้ได้คะแนน 0 คะแนน
ระเบียบการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานตัวต่อกรรมการด�ำเนินการแข่งขัน ตามวันและเวลาที่ก�ำหนด
2. ในระหว่างการแข่งขัน จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกบริเวณที่ท�ำการแข่งขัน
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งชุดนักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย
4. ผู ้ เข้ า แข่ ง ขั น ต้ อ งมี บั ต รประจ� ำ ตั ว นั ก ศึ ก ษาของสถานที่ ศึ ก ษาอยู ่ ห รื อ มี บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนแสดงต่ อ
คณะกรรมการแข่งขัน
5. กรณีผู้เข้าร่วมแข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขัน ให้สอบถามคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
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6. ห้ามมิให้น�ำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด นอกเหนือจากที่ก�ำหนดให้ไว้เข้าไปในบริเวณที่ท�ำการแข่งขัน (หลังจากที่
กรรมการควบคุมการแข่งขันพิจารณาแล้ว)
7. การแข่งขันจะด�ำเนินการตามวัน เวลา ที่ก�ำหนด
8. การพิจารณาคะแนน ให้ถือมติของคณะกรรมการผู้ควบคุมและกรรมการตัดสินเท่านั้น
9. กรณีเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นระหว่างการแข่งขัน ให้ประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาและชี้ขาด
10. นักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้ 1 รายการเท่านั้น
เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินภาพ Info graphic จะพิจารณาภาพของ Info graphic ตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ โดยคิดเป็นร้อยละ 100
ของคะแนนทั้งหมด
1. ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อที่ก�ำหนด
2. ความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. ความสวยงาม (องค์ประกอบศิลป์)
5. เทคนิคในการสร้างผลงาน
การตัดสินผลการแข่งขันเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 3 ระดับ คือ เกณฑ์เหรียญทอง เกณฑ์เหรียญเงิน เกณฑ์เหรียญ
ทองแดง ดังนี้
ประเภทเหรียญ
คะแนน
เหรียญทอง
80-100
เหรียญเงิน
70-79
เหรียญทองแดง
60-69
สิ่งที่ผู้แข่งขันเตรียมมา
- บัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน
- ส�ำเนาบัตรประชาชน
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ที่เจ้าภาพเตรียมให้
1. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน
2. บัญชีและรหัสผ่านในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตในการแข่งขัน
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย
1. อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม
2. อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร
3. อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ
4. อาจารย์วิยะดา พลชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม
2. อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร
3. อาจารย์กสมล ชนาสุข
4. อาจารย์วิยะดา พลชัย

โทร. 086-3222642
โทร. 098-2845419
โทร. 084-6509905
โทร 086-3301087

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวปิยาภรณ์ พิชิตวิจัย
2. นายจิรวัฒน์ ศรีพุก
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายณัฐพล อโศกสกุล
2. นางสาวชนิตา พรมชาติ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายวีรภัทร สมบูรณ์วงศ์
2. นายรณพร พัวรักษา
3. นายสันติภาพ ศรีจันทร์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ
2. อาจารย์กสมล ชนะสุข
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวปิยนุช เพ็งไพบูลย์
2. นางสาวอัจฉราพรรณ สมบูรณ์ดี
3. นางสาววิยะดา พลชัย
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์วิยะดา พลชัย
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การแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
กิจกรรมที่ 40 : การตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จัดโดย : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2  อาคารนวเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 19)
การแข่งขันประเภท :  ทีม ทีมละ 4 คน
ผู้ประสานงาน : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ ชมภู่ทอง โทร. 086-1287725

กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภททีม มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งส่งผู้แทนนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สมัครเข้าร่วมการ แข่งขันได้มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม ทีมละ 4 คน นักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีสถานภาพเป็น
นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 (รหัสนักศึกษาตั้งแต่ปี 2559-2561 ชั้นปีใดก็ได้)
2. คณะกรรมการตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 แห่งที่เข้าร่วมแข่งขัน แห่งละ 1 คน
3. ให้แต่ละมหาวิทยาลัยออกแบบข้อค�ำถามเพือ่ คัดเลือกเป็นข้อค�ำถามทีใ่ ช้สำ� หรับในการแข่งขัน โดยแบ่งเป็น 4 หมวด
วิชา คือ
3.1 หมวดกลุ่มวิชาเคมีอาหาร ในมีเนื้อหาครอบคลุมวิชา Food Chemistry, Food Analysis, Nutrition,
Functional Food และ Food Additives
3.2 หมวดกลุ่มวิชาการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวิชา Food Processing, Food
Engineering และ Emerging Technology
3.3 หมวดกลุ่มวิชาความปลอดภัยและจุลชีววิทยาอาหาร ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวิชา Food Microbiology,
Food Sanitation, Water and Waste Water Treatment, Microbial Analysis และ Food Hygiene
3.4 หมวดกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปให้มีเนื้อหาครอบคลุม Packing, Sensory, Quality Control, Quality
Management System, Food Law & Regulation, Current Issue และ ความรู้รอบตัว

4.

5.

6.
7.

จ�ำนวนหมวดละ 3 ข้อค�ำถาม รวมเป็น 12 ข้อค�ำถาม พร้อมเฉลยค�ำตอบ โดยก�ำหนดให้ขอ้ ค�ำถามเป็นแบบปรนัยที่
มีค�ำตอบ เฉพาะเจาะจง มีตัวเลือกค�ำตอบจ�ำนวน 4 ตัวเลือก และให้แต่ละมหาวิทยาลัยออกแบบข้อค�ำถามส�ำรอง
จ�ำนวน 2 ข้อ
ข้อค�ำถามที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งข้อค�ำถามทางอีเมล์ (e-mail) ให้
กับผู้ทรงคุณวุฒิได้ พิจารณากลั่นกรองข้อค�ำถามที่มีความซ�้ำซ้อนกัน ก�ำหนดส่งภายในวันที่ 1 เดือน มีนาคม 2562
และเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองข้อ ค�ำถามเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งคืนข้อค�ำถามกลับไปยังมหาวิทยาลัยที่
เป็นต้นสังกัดของข้อค�ำถาม ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562
ให้แต่ละมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับเอกสารตอบกลับจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จัดพิมพ์ข้อค�ำถามลงในกระดาษ A4 โดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในลักษะเรียงต่อกันตามหมวด และข้อค�ำถามส�ำรอง จนครบ 14 ข้อ โดยให้พิมพ์
ค�ำถาม 1 ข้อ ในกระดาษ A4 จ�ำนวน 1 แผ่น และพิมพ์ค�ำถามพร้อมค�ำถามพร้อมเฉลยในกระดาษ A4 อีก จ�ำนวน
1 แผ่น รวมเป็น 2 แผ่น แล้วพับใส่ซองจดหมายสีขาวแบบซองจดหมาย ราชการ ซองละ 1 ข้อเท่านั้น หน้าซองให้
พิมพ์หมวดวิชาข้อค�ำถาม (ดังตัวอย่างแบบ)
ซองค�ำถามจากทุกมหาวิทยาลัยจะถูกบรรจุในกล่องค�ำถาม โดยคณะกรรมการแต่ละมหาวิทยาลัยจะเลือกข้อค�ำถาม
ด้วยวิธีการจับ ฉลากหมายเลยจนครบจ�ำนวน 12 ข้อ และข้อค�ำถามส�ำรองจ�ำนวน 2 ข้อ
คณะกรรมการเป็นผู้เลือกข้อค�ำถามในแต่ละหมวด รวม 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 หมวดกลุ่มวิชาเคมีอาหาร ในมีเนื้อหาครอบคลุมวิชา Food Chemistry, Food Analysis, Nutrition,
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Functional Food และ Food Additives มีข้อค�ำถามรวม 3 ข้อ
7.2 หมวดกลุ่มวิชาการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวิชา Food Processing, Food
Engineering และ Emerging Technology มีข้อค�ำถามรวม 3 ข้อ
7.3 หมวดกลุ่มวิชาความปลอดภัยและจุลชีววิทยาอาหาร ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวิชา Food Microbiology,
Food Sanitation, Water and Waste Water Treatment, Microbial Analysis และ Food Hygiene
มีข้อค�ำถามรวม 3 ข้อ
7.4 หมวดกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปให้มีเนื้อหาครอบคลุม Packing, Sensory, Quality Control, Quality
Management System, Food Law & Regulation, Current Issue และ ความรู้รอบตัว มีข้อค�ำถาม
รวม 3 ข้อ
8. เมื่อเริ่มการแข่งขันให้ตัวแทนคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 แห่ง จ�ำนวน 1 คน เป็นผู้อ่านข้อค�ำถาม
จบครบทุกหมวด จ�ำนวน 12 ข้อ รวมถึงกรณีที่ต้องมีการใช้ข้อค�ำถามส�ำรอง
9. ข้อค�ำถามที่ถูกเลือกจากคณะกรรมการ จะอ่านข้อค�ำถามข้อละ 1 ครั้ง และอ่านซ�้ำอีก 1 ครั้ง คณะกรรมการจะเริ่ม
จับเวลาให้ทมี มหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าแข่งขันเขียนค�ำตอบทันที ส่งให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบกระดาษค�ำตอบข้อละ 30 วินาที
10. เมื่อครบก�ำหนดเวลาให้คณะกรรมการเก็บกระดาษค�ำตอบทันที ส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระดาษค�ำตอบ พร้อม
บันทึกคะแนนทีม มหาวิทยาลัยที่ตอบถูก
11. คณะกรรมการเฉลยค�ำตอบที่ถูกต้องของข้อค�ำถามที่ถูกเลือก ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ตอบถูกจะได้รับคะแนนข้อละ
1 คะแนน รวม 12 คะแนน
12. เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันการตอบปัญหาครบทั้ง 12 ข้อแล้ว ให้มีการรวมคะแนนของแต่ละทีมมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
การแข่งขัน ทีม มหาวิทยาลัยที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ โดยพิจารณาจากล�ำดับคะแนน
13. หากมีมหาวิทยาลัยที่มีคะแนนเท่ากัน จะให้สิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยที่มีคะแนนเท่ากันเท่านั้นตอบข้อค�ำถามส�ำรองใน
แต่ละหมวดจะเลือก ข้อค�ำถามด้วยวิธีการจับลาก โดยทีมที่มหาวิทยาลัยที่ได้ตอบถูกต้องก่อนจะเป็นทีมชนะ
14. ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักศึกษา จ�ำนวน 4 คน พร้อมหลักฐานประกอบด้วย 1) รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว
จ�ำนวน 1 รูป 2) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองส�ำเนา จ�ำนวน 1 ฉบับ 3) ส�ำเนาใบลงทะเบียนเรียน
หรือส�ำเนาใบเสร็จรับเงิน จ�ำนวน 1 ฉบับ ชื่อ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม จ�ำนวน 1 ท่าน และชื่อตัวแทนอาจารย์ที่
เป็นคณะกรรมการ จ�ำนวน 1 ท่าน มาทีค่ ณ
ุ ฐิตชิ ญาน์ รัตนเย็นใจ คณะ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี email : tuk_bboy@hotmail.com ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562(หลักฐานผู้เข้าแข่งขัน ส่งในรูป
แบบไฟล์สแกน pdf)
15. ผลการแข่งขัน จัดแบ่งรางวัลออกเป็น 4 รางวัล ดังนี้
15.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร
15.2 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร
15.3 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 พร้อมเกียรติบัตร
15.4 รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร
16. ค�ำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ก�ำหนดการแข่งขัน
วันที่ 19 มีนาคม 2562 ลงทะเบียนและรายงานตัวทีมที่เข้าแข่งขันเวลา 09.30 น. เริ่มการแข่งขันตอบปัญหาเวลา
10.00 น. สถานที่ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ตัวอย่างการพิมพ์ข้อค�ำถาม
หมวดเคมีอาหาร
ค�ำถาม

หมวดเคมีอาหาร
เฉลย

ใช้ฟอนต์ TH Sarabun New ขนาด 20 pt

แอนโธไซยานิน มีสีอะไร
ก. สีเหลือ-ส้ม
ข. สีม่วง-แดง
ค. สีเขียว-เหลือง
ง. สีเขียว

ตัวอย่าง

แอนโธไซยานิน มีสีอะไร
ก. สีเหลือ-ส้ม
ข. สีม่วง-แดง
ค. สีเขียว-เหลือง
ง. สีเขียว

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู๋บ้านจอมบึง
3. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ   
4. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
2. อาจารย์ ดร.สวรรยา ปัญญานันท์
3. อาจารย์สุธรรมา พิสุทธิโสภณ
4. อาจารย์ ดร.จินดา โตกมลธรรม      

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวอรุณรัตน์ แม้นเมฆ
2. นางสาวปัทมาพร ดวงล้อมจันทร์
3. นายธีรนัย สุขนิรันดร์
4. นางสาวชลธิชา ชดคล้าย
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
2. ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายพงศกร ทองห่อ
2. นางสาวทิพาพร เหลืองวัฒนวิไล
3. นางสาวนิรมล แสงแจ่ม
4. นางสาวอรปรียา ถังเงิน
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ลักษมี หมื่นศรีธาราม
2. อาจารย์ ดร.สวรรยา ปัญญานันท์
3. อาจารย์วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร
4. อาจารย์ ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายชนะกานต์ ส่งบุญ
2. นางสาวศิรินยา มะอาจเลิศ
3. นายสุทธิพงษ์ จุ่นปาน
4. นางสาวพรรณทิพา เขียวสะอาด
5. นางศิริญา เกียรติบุญศรี
6. นางสุธรรมา พิสุทธิโสภณ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวกาญจนี สภาชัย
2. นางสาวปนัดดา ว่องประเสริฐ
3. นางสาวกนกวรรณ เสระเทพ
4. นางสาวนุชจรินทร์ ยางสุด
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์สุวิมล กะตากุล เรเกอร์ส
2. อาจารย์ปิ่นธิดา ณ ไธสง
3. อาจารย์ ดร.จินดา โตกมลธรรม
4. อาจารย์ณัฐณิชา ทวีแสง
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การแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กิจกรรมที่ 41 : นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมใหม่)
ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมเสนาะกลิ่นงาม ขั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 29)
การแข่งขัน : ประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
ผู้ประสานงาน : อาจารย์กุลวดี  เข่งวา                      โทร. 089-2604388
          อาจารย์รัชดาวัลย์  จิตรพรกุลวศิน       โทร. 081-9399115

กติกาการแข่งขัน
1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
1.2 นักศึกษาที่เรียนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประกวด
ผู้เข่าร่วมประกวดมหาวิทยาลัยละ 2 ทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
3. วิธีการด�ำเนินการแข่งขัน
3.1 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด ภายในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 โดยสามารถส่งได้ 2 ทาง ดังนี้
3.1.1 ส่งทางโทรสาร หมายเลข 032-405558
3.1.2 ส่งทาง e-mail : mukoon.com2522@gmail.com
3.2 ผู้เข้าร่วมประกวดจัดท�ำข้อมูลส�ำหรับท�ำโปสเตอร์ผลงานขนาด กว้าง 70 ซม. X 100 ซม. ขอให้ส่งข้อมูลใน
รูปแบบ PDF มาที่ e-mail : mukoon.com2522@gmail.com พร้อมแบบตอบรับ
3.3 ผู้เข้าร่วมประกวดต้องน�ำเสนอนวัตกรรมต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา
09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแคทลียา ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน
4.1 ความเป็นนวัตกรรม (20 คะแนน)
ระดับคะแนน
หัวข้อเกณฑ์การประเมิน
4
ผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน
3
เป็นผลงาน การปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการที่มีอยู่แล้ว แต่นำ�มาปรับปรุง หรือพัฒนาต่อยอดเป็นบาง
ส่วน (≥ ร้อยละ 75)
2
เป็นผลงาน การปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการที่มีอยู่แล้ว แต่นำ�มาปรับปรุง หรือพัฒนาต่อยอดเป็นบาง
ส่วน (≥ ร้อยละ 50)
1
เป็นผลงาน การปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการที่มีอยู่แล้ว แต่นำ�มาปรับปรุง หรือพัฒนาต่อยอดเป็นบาง
ส่วน (< ร้อยละ 50)
4.2 คุณค่าของนวัตกรรม (20 คะแนน)
ระดับคะแนน
หัวข้อเกณฑ์การประเมิน
4
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สะดวกต่อการนำ�ไปใช้ มีความคงทน ประหยัด ปลอดภัย และวัสดุหาง่าย
ในท้องถิ่น
3
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สะดวกต่อการนำ�ไปใช้ และมีความคงทน ประหยัด ปลอดภัย
2
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสะดวกต่อการนำ�ไปใช้
1
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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4.3 กระบวนการพัฒนา (40 คะแนน)
4.3.1 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการพัฒนาการนวัตกรรม (20 คะแนน)
ระดับคะแนน
หัวข้อเกณฑ์การประเมิน
4
มีวัตถุประสงค์หลัก และเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ใช้นวัตกรรม
3
มีวัตถุประสงค์หลัก และเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความต้องการของผู้ใช้นวัตกรรม
2
มีวัตถุประสงค์หลัก และเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้นวัตกรรม
1
มีวัตถุประสงค์หลัก และเป้าหมาย ในการพัฒนานวัตกรรม
4.3.2 วิธีการพัฒนานวัตกรรม (20 คะแนน)
ระดับคะแนน
หัวข้อเกณฑ์การประเมิน
4
มีกระบวนการ แผนงาน และการใช้ผลลัพธ์เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนมั่นใจว่านวัตกรรมนี้
สามารถใช้งานได้จริง
3
มีกระบวนการ และแผนงานในการนำ�นวัตกรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
2
มีการกำ�หนดแผนงานในการดำ�เนินการที่ชัดเจน
1
มีการแสดงข้อมูลจริงของที่มาในการคิดค้นนวัตกรรมอย่างเหมาะสมกับบริบทของผู้ใช้นวัตกรรม
4.4 วิธีการน�ำเสนอและอภิปราย (20 คะแนน)
ระดับคะแนน
หัวข้อเกณฑ์การประเมิน
4
เนื้อหาการนำ�เสนอตรงและครอบคลุมวัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการนำ�เสนอเหมาะสม ทักษะการ
ใช้ภาษา บุคลิกภาพ และเทคนิคในการนำ�เสนอน่าสนใจ มีความชัดเจนและมีไหวพริบในการตอบ
คำ�ถาม
3
เนื้อหาการนำ�เสนอตรงและครอบคลุมวัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการนำ�เสนอเหมาะสม ทักษะการใช้
ภาษา บุคลิกภาพ และเทคนิคในการนำ�เสนอน่าสนใจ
2
เนื้อหาการนำ�เสนอตรงและครอบคลุมวัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการนำ�เสนอเหมาะสม
1
เนื้อหาการนำ�เสนอตรงและครอบคลุมวัตถุประสงค์
5. รางวัลการประกวด
รางวัลส�ำหรับผู้เข้าร่วมประกวด จ�ำนวน 6 รางวัล มีรายละเอียด ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง ประกาศนียบัตร
และเงินรางวัล 3,000 บาท จ�ำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
เหรียญเงิน ประกาศนียบัตร
และเงินรางวัล 2,500 บาท จ�ำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
เหรียญทอง ประกาศนียบัตร
และเงินรางวัล 2,000 บาท จ�ำนวน 1 รางวัล
- รางวัลชมเชย
ประกาศนียบัตร
และเงินรางวัล 1,000 บาท จ�ำนวน 3 รางวัล
6. สิ่งที่ผู้แข่งขันต้องเตรียมมา
6.1 ส�ำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าแข่งขัน
6.2 ชิ้นงาน/ นวัตกรรมในการแข่งขันและจัดนิทรรศการ
6.3 วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ
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7. สื่อ/ วัสดุ/อุปกรณ์ที่เจ้าภาพเตรียมให้
7.1 บอร์ดนิทรรศการ
7.2 โต๊ะวางชิ้นงาน
7.3 ระบบไฟฟ้า
8. กรรมการตัดสินประกอบด้วย
8.1 คุณเชาว์  ทองมา   
8.2 อาจารย์ชยา  เครื่องทิพย์  
8.3 อาจารย์สถาพร  แก้วจันทึก  

ต�ำแหน่ง สาธารณสุขอ�ำเภอบ้านลาด
ต�ำแหน่ง  ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

9. อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
9.1 อาจารย์กุลวดี  เข่งวา                      
9.2 อาจารย์รัชดาวัลย์  จิตรพรกุลวศิน        
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวกนกพร สีหะไตร
2. นางสาวณัฐวรรณ จงดี
3. นางสาวปวีณา ใจเงิน
4. นางสาวศิริพร คุ้มมัคคุ้ม
5. นายธีรพล สว่างพื้น
6. นายอภิวา ปลาบู่ทอง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน
2. อาจารย์กุลวดี เข่งวา
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายบรรดาศักดิ์ แก้วสา
2. นางสาวสมฤทัย เพียรแท้
3. นายอิทธิวัฒน์ ประเสริฐโชคประชา
4. นางสาวศิรินันท์ บุญเสริม
5. นายทัศนะ โชติช่วง
6. นางสาวศิรดา ไชยทองรัตน์
7. นางสาวจุฬามาศ บัวอื่น
8. นางสาวสุนิสา เรืองหอม
9. นางสาวธนารีย์ บัญชา
10. นางสาวสุวรรณี ชาติฉุน
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิตย์
2. อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์
3. อาจารย์ภณิชชา จงสถภางค์กุล
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวปัทมา พาทีไพเราะ
2. นางสาวสุทธินี วงศ์สวัสดิ์
3. นางสาวศตพร เงินถี
4. นายชาญณรงค์ คล้ายเกิด
5. นายบุญฤทธิ์ ลี้ธนรุ่งเรือง
6. นางสาวศิริพร เรืองรักษ์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์วจินี อารีรอบ
2. อาจารย์วาริศา เพชรธีรานนท์
3. อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
4. อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
5. ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
6. อาจารย์ธนัชพร มุลิกะบุตร
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาจารย์ผู้ควบคุม
-
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การแข่งขันทักษะทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมที่ 42 : การเข้าสายสัญญาณมาตรฐาน

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 08:30 – 12:00 น.  
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 28)
  ชั้น 3 ห้อง 28306
การแข่งขัน : ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 2 คน
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์วรรณวิศา  วัฒนสินธุ์ โทร. 0868629407
2. นายสมปราชญ์  แซ่หว่อง
โทร. 0910923600
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 2 คน
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
3. การแข่งขันการเข้าหัวต่อ (Connector) กับสาย CAT6 UTP
3.1 ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 1 ชั่วโมง ในการเข้าหัวต่อ กับสาย CAT6 UTP ตามมาตรฐาน TIA/EIA 568B (สายตรง)
ให้ถูกต้องและได้จ�ำนวนมากที่สุด ดังรูปด้านล่าง
3.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันน�ำสายมาต่อตามไดอะแกรมให้ได้จำ� นวนมากทีส่ ดุ โดยจะต้องปิดฝาครอบสายอุปกรณ์   รัดสาย
เคเบิ้ลไทร์ พร้อมทั้งตัดสายส่วนเกินให้เรียบร้อย และเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ

อุปกรณ์และเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่วางเตรียมไว้ให้ใช้ในการแข่งขันของแต่ละคน ประกอบด้วย
1. LINK P/N US-9106 CAT6 UTP Cable (250MHz) ยาว 30 cm. (สาย CAT6) จ�ำนวน 20 เส้น
2. LINK P/N US-1002 RJ45 Modular Plug CAT6 (หัว RJ45 ตัวผู้) จ�ำนวน 20 ตัว
3. LINK P/N US-1006STF CAT6 RJ45 Modular Jack Slim, ToolFree (หัว RJ45 ตัวเมีย) จ�ำนวน 20 ตัว
4. LINK P/N US-5101-4 CAT6 RJ45-RJ45 Patch Cord (สายเชื่อมต่อ Link) จ�ำนวน 1 เส้น
5. LINK P/N TX-1302 UTP Cable Tester (เครื่องทดสอบ) จ�ำนวน 1 ชุด
6. LINK P/N US-8003 RJ45, RJ11, 4 Pos Hand Set Professional Crimp Tool
(คีมย�้ำหัว RJ45) จ�ำนวน 1 อัน
7. LINK P/N UC-8145 STRIPPING TOOL RG59, RG6 & RG11 for F-twist Connector
(คีมปอกสาย) จ�ำนวน 1 อัน
หมายเหตุ 1. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้เครื่องมือ คีมตัด คีมปอกสาย คีมเข้าหัว ที่เตรียมมาเองได้
2. ไม่อนุญาตให้ใช้ กรรไกร และ คัตเตอร์ในการแข่งขัน
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เกณฑ์การให้คะแนน
1. ต่อสายถูกต้องตามไดอะแกรมและต่อสายถูกต้องตามมาตรฐาน TIA/EIA 568B (สายตรง) พร้อมทั้งปิดฝาครอบ
สายอุปกรณ์ รัดสายเคเบิ้ลไทร์ และตัดสายส่วนเกินให้เรียบร้อย เส้นละ 10 คะแนน
1.1 ไม่ปิดฝาครอบหรือตัดสายส่วนเกินไม่เรียบร้อย -2 คะแนน/เส้น
1.2 เก็บอุปกรณ์บนโต๊ะไม่เป็นระเบียบ -5 คะแนน
1.3 ใต้โต๊ะมีเศษสายสัญญาณ -5 คะแนน
2. หากคะแนนของผู้เข้าแข่งขันเท่ากัน จะพิจารณาจากเวลาที่ผู้เข้าแข่งขันท�ำเสร็จก่อน
3. กรณีผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนและเวลาเท่ากันจะให้ผู้แข่งขันนั้นแข่งขันตามกติกาเดิม โดยใช้เวลาในการแข่งขัน
15 นาที และใช้หลักเกณฑ์ในการตัดสินตามข้างต้น
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. อาจารย์วรรณวิศา  วัฒนสินธุ์
2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
		
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายสรศักดิ์ สัมฤทธิ์
3. นางสาวอัมพร ดาวเรือง
2. นายไตรภพ ลีลาลัย
4. นายธีรพงศ์ สิทธิรุ่ง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์วรรณวิศา  วัฒนสินธุ์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายอาทิตย์ อ๊อดสมาน
2. นายณัฐดนัย จรัสเอี่ยม
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์สถาพร จะนุ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นาย วัฒนา กาหวัง
4. นาย คุณาวุฒิ มนัสธีรกุล
2. นาย วิศวะ สื่อสุวรรณ
5. นายเกียรติศักดิ์ วันรักษ์เจริญรุ่ง
3. นาย อติรุจ จิตอุทัศน์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. นายวิศวะ สื่อสุวรรณ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาจารย์ผู้ควบคุม
-
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การแข่งขันทักษะด้านหุ่นยนต์
กิจกรรมที่ 43 : การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่  19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - .16.30 น.
สถานที่ : ห้อง 1612 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 16)
การแข่งขัน : ประเภททีมไม่เกิน  3 คน
ผู้ประสานงาน : 1. นายครรชิต   ภาวนานนท์ โทร 085-1655123
          2. นายอิทธิพันธ์ รูปคม
โทร 088-6874777
กติกาการแข่งขัน
1. ข้อก�ำหนดของหุ่นยนต์
1.1 ขนาดของหุ่นยนต์ก่อนเริ่มต้นแข่งขันต้องไม่เกิน 40 x 40 เซนติเมตร ความสูงไม่จ�ำกัด แต่ต้องวางในกรอบ
ของพื้นที่ 40 x 40 เซนติเมตรที่ทางกรรมการเตรียมไว้ก่อนแข่งขัน
1.2 ใช้บอร์ดควบคุมรุน่ ใดก็ได้ไม่จำ� กัด หุน่ ยนต์ทเี่ ข้าแข่งขันต้องมีการเขียนโปรแกรมเพือ่ ติดต่อกับรีโมทคอนโทรล
ด้วย โดยไม่จำ� กัดรูปแบบของการติดต่อไร้สาย และผูแ้ ข่งขันต้องเตรียมรับมือ ในกรณีอาจเกิดคลืน่ รบกวนกัน
ของคลื่นวิทยุ หรือแสงอินฟาเรดในขณะท�ำการฝึกซ้อมและแข่งขัน
1.3 สามารถแยกหรือขยายส่วนประกอบของหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันออกได้
1.4 น�้ำหนักรวมของหุ่นยนต์ต้องไม่เกิน 25 กิโลกรัม ไม่รวมรีโมทคอนโทรล
1.5 ไม่จำ� กัดทีม่ าของชิน้ ส่วนทางกล และอุปกรณ์ประกอบ จะประกอบเอง ขึน้ รูปจากเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ดัดแปลง
จากของเล่นสามารถท�ำได้ทั้งสิ้น ยกเว้น ระบบลม
1.6 การยึดสกรู และน็อตหรืออุปกรณ์ยึดตรึงใด ๆ ในตัวหุ่นยนต์จะต้องกระท�ำอย่างแน่นหนา หากในระหว่าง
การแข่งขันมีชิ้นส่วนหลุด แตก หัก ลงในสนาม กรรมการจะไม่น�ำออก และอนุญาตให้แข่งขันต่อไปได้
กรรมการจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในระหว่างที่น�ำชิ้นส่วนที่หลุดออกจากสนาม
1.7 ไม่จ�ำกัดคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์
1.8 แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟของหุ่นยนต์รวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 48 V
1.9 ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนมอเตอร์ไฟตรงที่ใช้
2. รูปแบบการแข่งขัน
เป็นการปฏิบัติภารกิจสมมติในการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยหุ่นยนต์ต้องสามารถเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่
อุปสรรคหลากหลาย และพาผู้ประสบภัยมายังพื้นที่ปลอดภัยได้ การแข่งขันนี้มีทั้งสิ้น 4 ภารกิจ หุ่นยนต์ต้องท�ำให้ครบทุก
ภารกิจภายในเวลา 20 นาทีแต่ละภารกิจจะมีคะแนนสะสมไม่เท่ากัน ผู้แข่งขันไม่สามารถข้ามภารกิจได้
ภารกิจที่ 1 ขึ้นบันได (15 คะแนน)
1. มีบันไดทั้งหมด 3 ขั้น กว้าง 60 เซนติเมตร ความสูงรวมทั้ง 3 ขั้น 30 เซนติเมตร เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ผ่าน
บันไดแต่ละขั้นได้ จะได้ขั้นละ 5 คะแนน
2. หากหุ่นยนต์หล่นหรือตกในขณะที่ขึ้นบันได จะต้องมาเริ่มต้นที่บันใดขั้นล่างสุด และไม่หยุดเวลา โดยจะต้อง
ขึ้นให้ครบทั้ง 3 ขั้น ถึงจะผ่านภารกิจนี้
ภารกิจที่ 2 ข้ามทางขาด (15 คะแนน)
1. เป็นภารกิจที่ต่อเนื่องจากภารกิจที่ 1 หากไม่ผ่านภารกิจที่ 1 จะท�ำภารกิจนี้ไม่ได้
2. ต้องควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ผ่านทางขาดที่มีความกว้าง 30 เซนติเมตร
3. หากท�ำภารกิจนีส้ ำ� เร็จ จะได้ 15 คะแนน โดยคะแนนจะเกิดขึน้ เมือ่ หุน่ ยนต์ผา่ นทางขาดมาทัง้ ตัวและเคลือ่ นที่
ต่อไปได้เท่านั้น
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ภารกิจที่ 3 ลงจากที่สูง (10 คะแนน)
1. เป็นภารกิจที่ต่อเนื่องจากภารกิจที่ 2
2. ภารกิจนี้เป็นการควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ลงจากแท่น โดยแท่นมีความสูง 30 เซนติเมตร
3. หากหุ่นยนต์สามารถลงจากแท่น และเคลื่อนที่ต่อไปได้ จะได้ 10 คะแนน
ภารกิจที่ 4 พาผู้ประสบภัยสู่พื้นที่ปลอดภัย (60 คะแนน)
1. ภารกิจด่านนี้ คือน�ำผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยในที่นี้คือ จุดเริ่มต้นของการแข่งขัน
2. ผู้ประสบภัยก�ำหนดให้ใช้ ขวดน�้ำพลาสติก 350 ซีซี มีทั้งสิ้น 6 ขวด
3. การขนย้ายห้ามไม่ให้สว่ นใดส่วนหนึง่ ของขวดน�ำ้ สัมผัสพืน้ หากเกิดขึน้ จะต้องเริม่ ต้นทีจ่ ดุ เริม่ ต้นโดยกรรมการ
จะน�ำขวดน�้ำกลับไปวางบนแท่น
4. หุ่นยนต์จะต้องผ่านอุโมงค์ทั้งไป - กลับ และขนย้ายได้ทีละ 1 ขวด
5. การขนย้ายจะส�ำเร็จ เมือ่ หุน่ ยนต์สามารถน�ำขวดน�ำ้ ผ่านอุโมงค์มาวางไว้ยงั จุดเริม่ ต้น และวางขวดตัง้ บนพืน้ โดย
ก้นขวดต้องสัมผัสพืน้ สนามทัง้ หมด จะได้คะแนนทันที แม้วา่ เมือ่ วางแล้ว ขวดจะล้มลงก็ตามจากนัน้ กรรมการ
จะน�ำขวดที่ได้คะแนนออกไปเก็บไว้เพื่อท�ำให้พื้นที่ว่าง
6. ขวดน�้ำที่ขนย้ายส�ำเร็จ จะได้ ขวดละ 10 คะแนน
7. ภารกิจในด่านนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ
7.1 ขวดน�้ำทั้ง 6 ขวด ได้รับการขนย้ายไปวางที่จุดเริ่มต้นอย่างสมบูรณ์
7.2 หมดเวลาการแข่งขัน
เกณฑ์การตัดสิน
1. หากเป็นการแข่งขันในรอบแรก รอบสะสมคะแนน จะไม่มีการตัดสินแพ้-ชนะ คะแนนของที่ท�ำได้ แต่  ละทีมจะถูก
บันทึกและสะสมไว้ แต่ละทีมจะมีโอกาสแข่งขันอย่างน้อย  2 ครั้ง น�ำคะแนนมารวมกันเพื่อจัดอันดับ
2. หากคะแนนเท่ากันทีมที่ใช้เวลาน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะ
3. หากคะแนนและเวลาเท่ากัน จะตัดสินโดยท�ำภารกิจที่ 6 ใหม่ ทีมที่ใช้เวลาน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะ
4. ทีมที่มีเวลาและคะแนนดีที่สุดจะได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
5. ทีมที่ได้คะแนน และเวลาในอันดับที่ 2 จะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
6. ทีมที่ได้คะแนน และเวลาในอันดับที่ 3 จะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การเริ่มต้น หยุด แข่งขันต่อ และจบการแข่งขัน
การเริมต้นการแข่งขัน
1. เมื่อกรรมการให้สัญญาณผู้แข่งขันต้องมาพร้อมกันที่สนามน�ำหุ่นยนต์มาวางไว้จุดเริ่มต้น จะหันหุ่นยนต์ไปทิศทาง
ใดก็ได้ และต้องไม่มีส่วนหนึ่งเลยจุดเริ่มต้น
2. เมื่อกรรมการให้สัญญาณ ผู้แข่งขันต้องบังคับ หรือเปิดสวิทช์ให้หุ่นเริ่มท�ำงาน
การหยุดและแข่งต่อ
1. เมื่อหุ่นยนต์ท�ำภารกิจต่าง ๆ แล้วเกิดปัญหาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ หรือท�ำภารกิจต่อไปได้ ผู้แข่งขันจะถูกบังคับ
ให้หยุดการแข่งขันชั่วคราว เพื่อเริ่มต้นใหม่ หรือยุติการแข่งขันเฉพาะหุ่นยนต์ตัวนั้น ๆ ขึ้นอยู่ในภารกิจในขณะนั้น
2. หากผู้แข่งขันใช้มือจับหุ่นยนต์ จะต้องเริ่มต้นการแข่งขันใหม่ในด่านนั้น ๆ ใหม่ คะแนนจะถูกล้างเป็นศูนย์ในด่าน
นั้น ๆ แต่ถ้าเป็นด่านที่ห้ามเริ่มต้นใหม่ กรรมการจะให้หุ่นยนต์ตัวนั้น ๆ ยุติการแข่งขัน
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การจบการแข่งขัน
การแข่งขันจะจบลงเมื่อ
1. หุ่นยนต์ท�ำภารกิจครบทั้งหมด ก่อนหมดเวลาการแข่งขัน
2. หมดเวลาการแข่งขัน
3. ถูกสั่งให้ยุติการแข่งขัน
4. ผู้แข่งขันสามารถขอยุติการแข่งขันได้เมื่อ หุ่นยนต์เสียหายจนไม่สามารถแข่งขันต่อได้
การผิดกติกา
1. ถ้าผู้แข่งขันท�ำการละเมิดจากข้อก�ำหนดข้างต้น หรือข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าท�ำผิดกติกา
2. ผูแ้ ข่งขันทีก่ ระท�ำการดูถกู เหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม ไม่วา่ จะโดยวาจาหรือการกระท�ำ หรือให้หนุ่ ยนต์สง่ เสียง หรือ
แสดงข้อความ หรือแสดงอากัปกริยาอันเป็นการดูถูก เหยียดหยามฝ่ายตรงข้ามจะถูกปรับแพ้
*** หากผู้แข่งขันกระท�ำการดังต่อไปนี้ จะถือว่าผิดกติกาเช่นกัน
• การกระท�ำใด ๆ อันเป็นการรบกวนการท�ำงานของหุ่นยนต์ของคู่แข่ง
• เข้าไปในพื้นที่สนามของคู่แข่ง
• โยน หรือน�ำชิ้นส่วนของอุปกรณ์ใดๆเข้าไปในพื้นที่สนามของผู้แข่ง
• กระท�ำการใด ๆ ที่ท�ำให้การแข่งขันหยุดลงโดยไม่มีเหตุอันควร
• การกระท�ำใดก็ตามที่ไม่สุภาพและท�ำให้เกิดการเสื่อมเสียต่อการแข่งขัน
• หากเป็นผู้ควบคุมทีมกระท�ำผิด ทีมที่อยู่ภายใต้ความดูแลทั้งหมด จะถูกปรับแพ้ให้ออกจากการแข่งขัน
เวลาส�ำหรับการซ่อมหุ่นยนต์
1. ผู้แข่งขันสามารถซ่อมแซมหุ่นยนต์ได้ตลอดเวลาการแข่งขัน โดยการจับเวลายังคงด�ำเนินต่อไป
2. ต้องซ่อมบริเวณสนามแข่งเท่านั้น
การระบุหรือแสดงตัวของหุ่นยนต์
  
การระบุชอื่ หมายเลข หรือเครือ่ งหมายของหุน่ ยนต์ทเี่ ข้าร่วมรายการแข่งขันต้องกระท�ำอย่างชัดเจน ง่ายต่อการมอง
เห็นตลอดเวลาการแข่งขัน
สิ่งที่ผู้แข่งขันเตรียมมา
1. หุ่นยนต์กู้ภัย
2. อุปกรณ์ส�ำหรับซ่อมแซมหุ่นยนต์
3. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ที่เจ้าภาพเตรียมไว้ให้ (ไม่มี)
คณะกรรมการตัดสินกระกอบด้วย :
1. นายครรชิต  
ภาวนานนท์
2. นายอิทธิพันธ์
รูปคม
3. นางสาวดวงกมล  
อังอ�ำนวยศิริ
4. นางสาวกมลวรรณ  
วงศ์วุฒิ
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายอภิเชษฐ์ บัวงาม
2. นายจักรพงศ์ วังเย็น
3. นายอธิพันธ์ บุญทันเสน
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ครรชิต ภาวนานนท์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายภูริยะ ชยุติ
2. นายวิถีตะวัน แซ่ลิ้ม
3. นายพีรยช ตันติเดชามงคล
4. นายเมธี สินประเสริฐ
5. ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤษ สุขเจริญ
6. ว่าที่ ร.อ.ภัทรกฤต คัชมาตย์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ สุริค�ำ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายจิราธิป หอมหวล
2. นายณัฐโชติ อัมรินทร์รักษา
3. นายปรีชา เนตร์นันท์
4. นายนันทิพัฒน์ ธีระชาญณรงค์
5. นายปวริศ ทับทิมเขียว
6. นายกฤติเดช ทารพันธ์
7. นายธนาวุฒิ คมข�ำ
8. นายธนกร มีประสาท
9. นางสาวเกล้ากัลยา ศิลาจันทร์
10. นายอภินันท์ จุ่นกรณ์
11. นางภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
12. นายโสภณ มหาเจริญ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์มงคล รอดจันทร์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นาย กฤษฎา กล้าสืบการ
2. นาย ศุภฤกษ์ ภู่โคกหวาย
3. นาย ภัทรพล อยู่พ่วง
4. นาย นฤธร สุขเรือง
อาจารย์ผู้ควบคุม
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การแข่งขันทักษะทางด้านการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ 44 : การจับประเด็นและสื่อสารด้วย mind map (แผนผังความคิด)

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่  19  มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 12.00 น.  
สถานที่ : ห้อง 2351, 2352, 2355, 2356 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23)
การแข่งขัน : ประเภททีม ตัวจริง  3  คน ส�ำรอง 2 คน
ผู้ประสานงาน : อ.ดร.กิตตินันท์ บุญรอด      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   โทร 086-6035754
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
อ.ดร.กิตตินันท์ บุญรอด           
ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฎ์สรศักดิ์     
อ.ดร.ประภัสสร มีน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
เพชรบุรี
หมู่บ้านจอมบึง

อ.ธงชัย  ศรีเมือง

นครปฐม

อ.ภรสรัญ  แก่นทอง

นครปฐม

อ.นพรัตน์ ไชยชนะ

กาญจนบุรี

เบอร์โทร/อีเมล์
086-6035754
086-8063892
089-9108615
giggle9940@gmail.com
089-2585432
thongnpru@gmail.com
087-5710610
tucktan.p@hotmail.com
087-2953035

กติกาการแข่งขัน
1. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
1.1 ให้ ทุ ก ที ม ท� ำ บทความวิ จั ย ความยาวไม่ เ กิ น 10 หน้ า กระดาษ เอ 4 ขนาดตั ว อั ก ษร 16 point
ประเภทตัวอักษร TH SarabunPSK
1.2 ให้เวลาในการจัดท�ำแผนผังความคิด (2 ชั่งโมง) โดยแต่ละทีมมีพื้นที่ตามที่ก�ำหนด
1.3 น�ำเสนอทีมละ 15 นาที โดยจับฉลากเลือกและไม่อนุญาตให้ทีมที่ร่วมแข่งขันเข้าฟังการน�ำเสนอระหว่างที่
ทีมอื่นก�ำลังน�ำเสนออยู่
2. ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นๆนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่กรรมการจัดเตรียมให้
3. ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเลือกบทความ โดยไม่ซ�้ำซ้อนกับมหาวิทยาลัยของตนเองที่เตรียมมา
4. ในส่วนกรรมการตัดสิน ไม่ให้กรรมการตัดสินมหาวิทยาลัยของตนเอง รวมเฉพาะมหาวิทยาลัย 3 มหาวิทยาลัย
5. เมื่อก�ำหนดการแข่งขันแล้วให้ใช้อุปกรณ์ที่เจ้าภาพจัดเตรียมให้เท่านั้น
6. กรณีผู้แข่งขันและผู้เข้าร่วมไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
7. กรณีผู้เข้าร่วมฟังการน�ำเสนอไม่อนุญาตให้ออกจากห้องจนเสร็จการแข่งขัน
เกณฑ์การตัดสิน
ด้านรูปแบบ
1. เขียนความคิดรวบยอดหลักไว้ตรงกลางหน้ากระดาษตัวใหญ่
2. เขียนความคิดรองอยู่บริเวณริมขอบและกระจายกันอย่างสมดุล
ด้านเนื้อหา
3. ความชัดเจนและกระชับของเนื้อหา
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ด้านการนำ�เสนอ
4. การนำ�เสนอเป็นไปตามลำ�ดับขั้นตอนความถูกต้องของเนื้อหา
ด้านสัญลักษณ์
5. ใช้เครื่องหมาย รูปภาพ สัญลักษณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง
6. การนำ�แนวคิด ทฤษฎี หลักการ นิยามได้ถูกต้องและครบถ้วน
ด้านการใช้สี
7. ใช้สีที่ช่วยจดจำ� เพลินตา
8. ใช้สีเดียวตลอดกิ่ง แต่ละกิ่งสีไม่ซ้ำ�กัน มีสีสวยงามประณีต
ด้านการตรงต่อเวลา
9. ลงรายละเอียดตรงตามช่วงเวลาที่สอดคล้องกับประเด็นที่กำ�หนด
10. ส่งผลงานครบถ้วนตามเวลาที่กำ�หนด
สิ่งที่ผู้แข่งขันเตรียมมา
ให้แต่ละมหาวิทยาลัยเตรียมบทความวิจัย ความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ เอ 4 ขนาดตัวอักษร 16 point ประเภท
ตัวอักษร TH SarabunPSK ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
2. เศรษฐกิจ
3. สังคมและวัฒนธรรม
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ที่เจ้าภาพเตรียมให้
1. สีเมจิก
2. สีชอล์ค
3. ปากาเคมี
4. กระดานรองพร้อมขาตั้ง
5. สีเทียน
6. ดินสอด�ำ

7. ยางลบ
8. กระดาษบรู๊ฟ
9. สมุดโน้ต
10. ปากกาลูกลื่น
11. กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดเล็ก

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
		
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
อ.ดร.กิตตินันท์ บุญรอด           
ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฎ์สรศักดิ์     
อ.ดร.ประภัสสร มีน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
เพชรบุรี
หมู่บ้านจอมบึง

หน้า 125

เบอร์โทร/อีเมล์
086-6035754
086-8063892
089-9108615
giggle9940@gmail.com

PCNK Games 41
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
อ.ธงชัย  ศรีเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

อ.ภรสรัญ  แก่นทอง

นครปฐม

อ.นพรัตน์ ไชยชนะ

กาญจนบุรี

เบอร์โทร/อีเมล์
089-258-5432
thongnpru@gmail.com
087-571-0610
tucktan.p@hotmail.com
087-2953035

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวสิริมินตรา นิตย์ประเสริฐ
5. นางสาวอรรถยา สะอาด
2. นางสาวสุภาวดี นามจันทร์
6. นายก้องเกียรติ พึ่งข�ำ
3. นายคุณัชญ์ ธนีเพียร
7. นายกฤติภัทธ อินอาจ
4. นายกอบกาญจน์ พรายแดง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.กิตตินันท์ บุญรอด
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายกิตติธร ชัยก้องทวี
4. นางสาวธนัชพร สะสม
2. นางสาวนฤมล ชินศิริ
5. นางสาวสุวนันท์ สุนทรศักดิ์สิทธิ์
3. นางสาวตั้งใจ แซ่เฮง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวกชกร ดอนเจดีย์
6. นายด�ำรงพล ไตรรงค์วิจิตร์
2. นางสาวกมลวรรณ กัณหา
7. นายเอกรัตน์ จอสูงเนิน
3. นางสาวณัฐกาญจน์ จันทร์เต็ม
8. นางสาวยุพาภรณ์ พยุง
4. นางสาวเกตน์สิริ ช้างพลาย
9. นางสาววรัญญา สุธรรมมา
5. นางสาวปวีณา ธูปบูชา
10. นางสาวสิริมินตรา นิตย์ประเสริฐ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง
2. อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายภาคภูมิ เขาแก้ว
4. นายวรงค์กร บรรเทิง
2. นางสาวนันท์ภัสสร รักรี
5. นายจักรกฤษณ์ นันท์จิรสิน
3. นางสาวจิตติภรณ์  วัฒถากุล
อาจารย์ผู้ควบคุม
-
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การแข่งขันทักษะทางด้านการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ 45 : แผนที่เดินดิน

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19  มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.00 น.  
สถานที่ : ห้อง 2366 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23)
การแข่งขัน : ประเภททีม ตัวจริง 4 คน ส�ำรอง 2 คน
ผู้ประสานงาน : อ.พนัส ชัยรัมย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี       โทร. 083-0255953
		
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เบอร์โทร/อีเมล์
อ.พนัส ชัยรัมย์                      
เพชรบุรี
083-0255953
อ.ทิพย์วรรณ จุลิรัชนิกร               
เพชรบุรี
081-7481792
ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
หมู่บ้านจอมบึง
085-8455252
อ.ปิยนาถ  อิ่มดี
นครปฐม
098-415-1996
piyanart1996@gmail.com
อ.ศานติกร  พินยงค์
นครปฐม
087-503-0169
san_tikorn@hotmail.com
ดร.บุษบา ทองอุปการ
กาญจนบุรี
085-4996519
อ.จักษุมาลย์ วงษ์ท้าว
กาญจนบุรี
083-9860962
กติกาการแข่งขัน
1. ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ เลือกพื้นที่ที่ใช้ในการแข่งขัน จ�ำนวน 1 ชุมชน
2. ก�ำหนดช่วงเวลาในการลงพื้นที่พร้อมกัน 4 ทีม ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยพร้อม
กันที่จุดเริ่มต้น เวลา 08.00 น. ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน หรือตามที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพก�ำหนด
3. ก�ำหนดหมูบ่ า้ นเป้าหมาย ระยะทางห่างจากมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 5 กิโลเมตร หรือตามทีม่ หาวิทยาลัยเจ้าภาพก�ำหนด
4. เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมแข่งขัน
5. ในส่วนกรรมการตัดสิน ไม่ให้กรรมการตัดสินมหาวิทยาลัยของตนเอง รวมเฉพาะมหาวิทยาลัย 3 มหาวิทยาลัย
6. น�ำเสนอทีมละ 15 นาที โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
7. ไม่อนุญาตให้ทีมที่ร่วมแข่งขันเข้าฟังการน�ำเสนอระหว่างที่ทีมอื่นก�ำลังน�ำเสนออยู่
8. เมื่อก�ำหนดการแข่งขันแล้วให้ใช้อุปกรณ์ที่เจ้าภาพจัดเตรียมให้เท่านั้น
9. ระหว่างการแข่งขัน ช่วงการลงพื้นที่ อนุญาตเฉพาะผู้แข่งเท่านั้น ส�ำหรับผู้เข้าร่วมให้รอ ณ จุดมหาวิทยาลัย
เจ้าภาพก�ำหนด
10. ช่วงการน�ำเสนอและผู้เข้าร่วมฟังการน�ำเสนอไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
เกณฑ์การตัดสิน
ความคิดสร้างสรรค์ และความสวยงาม
1. ตกแต่งผลงานได้สวยงาม
วิธีดำ�เนินการ
2. การวางแผนการท�ำงาน ก�ำหนดกิจกรรม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และก�ำหนดระยะเวลาการท�ำงาน
3. ปฏิบัติงานโดยติดตามครบทุกขั้นตอนตามแผน
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คุณภาพของผลงาน
4. ความถูกต้อง ครบถ้วน และความเชื่อมโยงของข้อมูล
5. ความสวยงาม ความประณีต และคงทนของผลงาน
6. ใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่าย
การนำ�ไปใช้
7. ผลงานน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
8. ผลงานน�ำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้
การนำ�เสนอ
9. น�ำเสนอผลงานถูกต้องชัดเจนครบถ้วน และน่าสนใจ
10. การสรุปและการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สิ่งที่ผู้แข่งขันเตรียมมา
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ที่เจ้าภาพเตรียมให้
1. กระดาษบรู๊ฟ
2. ปากกาเคมี
3. คลิปหนีบด�ำ
4. กระดาษโน้ตชนิดมีกาว
5. กระดาษ A4

6. หมุดปักแผนที่
7. สีเมจิก
8. สีเทียน
9. ปากกาลูกลื่น
10. ดินสอ 2 B

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
  
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม 		
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
อ.พนัส ชัยรัมย์                      
อ.ทิพย์วรรณ จุลิรัชนิกร               
ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
อ.ปิยนาถ  อิ่มดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
เพชรบุรี
หมู่บ้านจอมบึง
นครปฐม

อ.ศานติกร  พินยงค์

นครปฐม

ดร.บุษบา ทองอุปการ
อ.จักษุมาลย์ วงษ์ท้าว

กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
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san_tikorn@hotmail.com
085-4996519
083-9860962
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวดวงกมล ผลทรัพย์
5. นายอภิสิทธิ์ เพ็งนวม
2. นายเฉลิมชัย อิทธิพลกังวาล
6. นางสาวอารีรัตน์. บุญธรรม
3. นางสาวจุฬาลักษณ์. งวดสูงเนิน
7. นางสาวบุษฎี เนียมหอม
4. นายเฉลิมชัย อิทธิพล
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. นายพนัส ชัยรัมย์
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวรุ่งนภา ล�ำเภา
4. นายเรืองศักดิ์ ขุนสงคราม
2. นางสาวทักษอร แก้วค�ำ
5. นางสาวสุชาดา พุ่มงาม
3. นายจักรกฤษ เต็มเปี่ยม
6. นางสาวสุทธิดา วรรณะ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวพัชรี สุวรรณวณิชากร
7. นาย ชนะชัย เหมมะณี
2. นางสาวพิมผกา หิรัญ
8. นางสาวสิรีธร ธรรมสวัสดิ์
3. นายอิสราธรณ์ ศรีโชติช่วง
9. นาย กฤษฎา อรุณภู่
4. นายอเนก เงางาม
10. นายณัชพล ทารพันธ์
5. นายศิรพล วานิชนุเคราะห์
11. นางสาว นีรณัฐ สังข์พระกร
6. นาย ชาญชัย พรชัย
12. นายสุภกิต แฝงสวรรค์
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ศานติกร พินยงค์
2. อาจารย์ปิยนาภ อิ่มดี
3. อาจารย์พีรพัฒน์ พันสิริ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นาย ธนกิจ แก้วภักดี
2. นางสาว นภัสส์กมล จันทร
3. นางสาว วรรณี เจริญสุข
4. นางสาว ชลนิชา หมดทุกข์
อาจารย์ผู้ควบคุม
-
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การแข่งขันทักษะทางด้านการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ 46 : เส้นแบ่งเวลา (Time Line)
ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19  มีนาคม 2562
เวลา 13.00 – 16.00 น.  
สถานที่ : ห้อง 2361, 2362 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23)
การแข่งขัน : ประเภททีม ตัวจริง 3 คน ส�ำรอง 2 คน
ผู้ประสานงาน : อาจารย์ฐิติมา สุวรรณชาติ      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
อ.ฐิติมา สุวรรณชาติ       
อ.เนตรตะวัน โสมนาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
หมู่บ้านจอมบึง

อ.ศานติกร  พินยงค์

นครปฐม

ดร.พิชชา  บัวแย้ม

นครปฐม

ดร.สุทิน อ้อนอุบล
อ.มะรอแซะ เล๊าะและ

กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

โทร. 081-9325006
เบอร์โทร/อีเมล์
081-9325006
0918862937
nettawan25221979@gmail.com
087-503-0169
san_tikorn@hotmail.com
081-684-4963
bphitcha@yahoo.com
088-5910214
087-2902022

กติกาการแข่งขัน
เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
1. ให้เวลาในการจัดท�ำ Time Line ( 1.30 ชั่วโมง) โดยแต่ละทีมจับฉลากเลือกพื้นที่ตามที่ก�ำหนดและห้ามเลือกพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยตนเองที่เสนอมา
2. น�ำเสนอทีมละ 15 นาที (เตือนหมดเวลานาทีที่ 10 นาทีที่ 12 หมดเวลา นาทีที่ 13 – 15 ตอบค�ำถาม) โดยจับฉลาก
เลือกและไม่อนุญาตให้ทีมที่ร่วมแข่งขันเข้าฟังการน�ำเสนอระหว่างที่ทีมอื่นก�ำลังน�ำเสนออยู่
3. กรณีผู้แข่งขันและผู้เข้าร่วมฟังการน�ำเสนอ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสาร
4. กรณีผู้เข้าร่วมฟังการน�ำเสนอไม่อนุญาตให้ออกจากห้องจนเสร็จการแข่งขัน
5. เมื่อก�ำหนดการแข่งขันแล้วให้ใช้อุปกรณ์ที่เจ้าภาพจัดเตรียมให้เท่านั้น
6. ในส่วนกรรมการตัดสิน ไม่ให้กรรมการตัดสินมหาวิทยาลัยของตนเอง รวมเฉพาะมหาวิทยาลัย 3 มหาวิทยาลัย
เกณฑ์การตัดสิน
ความคิดสร้างสรรค์ และความสวยงาม
1. ตกแต่งผลงานได้สวยงาม
วิธีดำ�เนินการ
2. การวางแผนการท�ำงาน ก�ำหนดกิจกรรม แบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ และก�ำหนดระยะเวลาการท�ำงาน
3. ปฏิบัติงานโดยติดตามครบทุกขั้นตอนตามแผน
คุณภาพของผลงาน
4. ความถูกต้อง ครบถ้วน และความเชื่อมโยงของข้อมูล
5. ความสวยงาม ความประณีต และคงทนของผลงาน
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การนำ�ไปใช้
6. ผลงานน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
7. ผลงานน�ำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้
การนำ�เสนอ
8. น�ำเสนอผลงานถูกต้องชัดเจนครบถ้วน และน่าสนใจ
9. การสรุปและการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
10. ตารางข้อมูลสอดคล้องกับภาพที่น�ำเสนอ
สิ่งที่ผู้แข่งขันเตรียมมา
1. ให้แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอข้อมูลชุมชน จ�ำนวน 2 ชุมชน จ�ำแนกเป็นชุมชนเมือง 1 ชุมชน และชุมชนชนบท 1
ชุมชน (การจ�ำแนกชุมชนเมืองและชุมชนชนบทพิจารณาจากเขตการปกครอง) ให้แต่ละมหาวิทยาลัยพิจารณาเลือก
ชุมชนเพื่อเป็นโจทย์ 1 ชุมชน พร้อมจ�ำท�ำส�ำเนาจ�ำนวน 4 ชุด เท่าผู้แข่งขัน และเฉลยจ�ำนวน 1 ชุด ใส่ซองปิดผนึก
และน�ำมาในวันแข่งขัน เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการในวันและเวลาแข่งขัน
2. ข้อมูลชุมชนแต่ละประเภท ความยาวไม่เกิน 3 หน้า กระดาษ A 4 ขนาดตัวอักษร 16 point ประเภทตัวอักษร
TH SarabunPSK
3. เนื้อหาข้อมูลชุมชนครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
4. ชุมชนที่ก่อตั้งมาแล้วไม่ต�่ำกว่า 100 ปี
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ที่เจ้าภาพเตรียมให้
1. กระดาษพรุ๊ป
2. ปากกาลูกลื่น
3. ปากกาลูกลื่น
4. ดินสอ 2 B
5. ยางลบดินสอ

6.
7.
8.
9.

สีไม้
สีชอล์ค
กระดานวาดภาพพร้อมขาตั้ง
กริ่งบอกเวลา

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
  
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
อ.ฐิติมา สุวรรณชาติ
อ.เนตรตะวัน โสมนาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
หมู่บ้านจอมบึง

อ.ศานติกร  พินยงค์

นครปฐม

ดร.พิชชา  บัวแย้ม

นครปฐม
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เบอร์โทร/อีเมล์
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bphitcha@yahoo.com
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ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ดร.สุทิน อ้อนอุบล
อ.มะรอแซะ เล๊าะและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

เบอร์โทร/อีเมล์
088-5910214
087-2902022

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวปาริชาติ เครืออยู่
4. นางสาวสุดารัตน์ แจ้งกระจ่าง
2. นายอนุพงศ์ โพธิ์แดง
5. นางสาวอรรถยา สะอาด
3. นางสาววีรนุช เดชาเวฬุมาศ
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อ.ฐิติมา สุวรรณชาติ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวพรทิพย์ แจ่มจ�ำรัส
4. นางสาวนิรชา สังขวิมล
2. นางสาวสุทธิดา ศรีวิชัย
5. นางสาววิภาวี สนุกแสน
3. นางสาวสุธิสา ทองดี
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์เนตรตะวัน โสมนาม
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวศิรดาพร ชัฒน์จตุพร
6. นางสาววิชาดา อาภรณ์รัตน์
2. นางสาวสุภาภรณ์ เพ็ชรนิล
7. นางสาวสุภาภรณ์ เพ็ชรนิล
3. นางสาวกรวรรณ กว้างขวาง
8. นางสาววันวิสา สิงห์โตทอง
4. นางสาวอภิฤดี จันทวงษ์
9. นางสาวช่อฟ้า เสียงสม
5. นางสาวตันหยง รอดอิ่มทรัพย์
10. นางสาวอภิญญา พุคง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ศานติกร พินยงค์
2. อาจารย์พิชชา บัวแย้ม
3. อาจารย์พีรพัฒน์ พันสิริ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวชลธิชา สิทธิสร
4. นางสาวเสาวรส สุวรรณวัฒน์
2. นางสาวอ�ำพร บัวทอง
5. นายสุรศักดิ์ ขุมข�ำ
3. นางสาวธารารัตน์ อินสว่าง
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ดร.สุทิน อ้อนอุบล
2. อ.มะรอแซะ เล๊าะและ
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การแข่งขันทักษะทางด้านการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ 47 : การพูดโน้มน้าวใจ

ก�ำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 12.00 น.  
สถานที่ : ห้อง 2364, 2367 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23)
การแข่งขัน : ประเภทเดี่ยว ตัวจริง 1 คน ส�ำรอง 1 คน
ผู้ประสานงาน : อ.ไพลิน ทรัพย์อุดมผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
โทร. 092-5494991
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
อ.ไพลิน ทรัพย์อุดมผล     
อ.ญาวิณีย์ รักพาณิชย์       
อ.ภาณิกานต์ คงนันทะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
เพชรบุรี
หมู่บ้านจอมบึง

ดร.พิชชา  บัวแย้ม

นครปฐม

ดร.สุธิดา  สองสีดา

นครปฐม

อ.จันทิมา สว่างลาภ

กาญจนบุรี

เบอร์โทร/อีเมล์
092-5494991
086-1802353
087-4808772
panikarn.sue@gmail.com
081-684-4963
bphitcha@yahoo.com
084-039-3311
kor_kai5@hotmail.com
085-4598789

กติกาการแข่งขัน
1. ก�ำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันพูดโน้มน้าวใจในประเด็นสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการพูดโน้มน้าวใจ 10 นาที
3. ห้ามผู้เข้าแข่งขันเข้าฟังขณะผู้แข่งขันอื่นก�ำลังน�ำเสนอ
4. กรณีผู้เข้าแข่งขันได้ผลคะแนนเท่ากัน ให้คณะกรรมการก�ำหนดประเด็นการพูดฉับพลัน ใช้เวลา 5 นาที ส�ำหรับ
คู่แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน
5. เมื่อก�ำหนดการแข่งขันแล้วให้ใช้อุปกรณ์ที่เจ้าภาพจัดเตรียมให้เท่านั้น
6. กรณีผู้แข่งขันและผู้เข้าร่วมไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
7. กรณีผู้เข้าร่วมฟังการน�ำเสนอไม่อนุญาตให้ออกจากห้องจนเสร็จการแข่งขัน
8. ในส่วนกรรมการตัดสิน ไม่ให้กรรมการตัดสินมหาวิทยาลัยของตนเอง รวมเฉพาะมหาวิทยาลัย 3 มหาวิทยาลัย
เกณฑ์การตัดสิน
เค้าโครงเรื่อง
1. การเรียงล�ำดับความ เกริ่นน�ำ เนื้อเรื่อง สรุป
2. การเชื่อมโยงเนื้อหา เกริ่นน�ำ เนื้อเรื่อง สรุป
ด้านความคิดและเนื้อหาสาระ
3. มีลักษณะสร้างสรรค์ มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเอง
4. เนื้อหาเหมาะสม ทันสมัย และถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ด้านการใช้ภาษา
5. ถูกต้องอักขรวิธี กระชับและครอบคลุมเนื้อหา
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6. ใช้ภาษาโน้มน้าวใจในการสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน
ด้านบุคลิกภาพ
7. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการน�ำเสนอ
8. ใช้ภาษาพูดและภาษากายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกัน
ด้านการประมวลเรื่อง
9. สรุปการน�ำเสนอได้อย่างประทับใจและน่าเชื่อถือ
10. ใช้เวลาในการน�ำเสนอตามก�ำหนด
สิ่งที่ผู้แข่งขันเตรียมมา
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ที่เจ้าภาพเตรียมให้
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :
1. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
  
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม		
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
อ.ไพลิน ทรัพย์อุดมผล     
อ.ญาวิณีย์ รักพาณิชย์       
อ.ภาณิกานต์ คงนันทะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
เพชรบุรี
หมู่บ้านจอมบึง

ดร.พิชชา  บัวแย้ม

นครปฐม

ดร.สุธิดา  สองสีดา

นครปฐม

อ.จันทิมา สว่างลาภ

กาญจนบุรี

เบอร์โทร/อีเมล์
092-5494991
086-1802353
087-4808772
panikarn.sue@gmail.com
081-684-4963
bphitcha@yahoo.com
084-039-3311
kor_kai5@hotmail.com
085-4598789

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายธีรนพ เกียรติประเสริฐ
2. นางสาวจันทรัสม์ ญาติดุสดี
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อ.ไพลิน ทรัพย์อุดมผล     
2. อ.ญาวิณีย์ รักพาณิชย์      
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นางสาวศิริวรรณ อ้นเอี่ยม
2. นางสาวสุทาพร ระเบียบ
อาจารย์ผู้ควบคุม
3. อาจารย์ภาณิกานต์ คงนันทะ
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวนันทนัช ชุ่มนาเสียว
2. นางสาวบุญญรัตน์ ประกอบธรรม
3. นายคันธารัตน์ ค�ำสุข
4. นายกิตติคุณ สว่างศรี
5. นายกิตติคุณ สว่างศรี
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อ.ดร.พิชชา บัวแย้ม
2. อ.ดร.สุธิดา สองสีดา
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาจารย์ผู้ควบคุม
-
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คณะผู้ด�ำเนินงาน

การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน  วงศ์รัตน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะกรรมการด�ำเนินงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา
อาจารย์ ดร.อัตภาพ  มณีเติม
อาจารย์ ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ประสานงาน
คุณปิ่นทอง  อมรจุติ
(รักษาการ)หัวหน้าส�ำนักงาน)

โทร. 089-7418773
E-mail : tonsin2012@gmail.com

คุณศุภวรรณ  สวัสดิ์วารี
นักบริหารงานทั่วไป

โทร. 099-2898067
E-mail : supawan.yui@gmail.com

คุณไพลิน  ฤทธิเดช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร. 085-8297684
E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th

ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร 032-708654
เว็บไซต์ http://acad.pbru.ac.th
เว็บไซต์ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 https://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41
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พ.จ.น.ก. สัมพันธ์
โชติชัชวาลไฟคบเพลิงสว่างล้า     
สี่สถาบันร่วมพลังอันเกรียงไกร

ประกาศงานกีฬาที่ยิ่งใหญ่
สี่สถาบันร่วมใจร่วมไมตรี

“พ.จ.น.ก. สัมพันธ์” วันแข่งขัน

สร้างสัมพันธ์สร้างกีฬาสง่าศรี
สร้างคนดี “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

สร้างกองเชียร์สร้างคุณธรรมนำ�ชีวี
เพชรบุรี ยอดอัญมณีศรีบรรเจิด

จอมบึง พริ้งเพริดศรีสมัย

นครปฐม ศรีสง่างามอำ�ไพ 			 กาญจนบุรี ศรีไศลในความดี
เชียร์ เชียร์ เชียร์ กระหึ่ม (เสียง)
ประกาศเกียรติประกาศชัยได้เปรมปรีดิ์
“ตาลโตนดเกมส์” เด่นเป็นศักดิ์ศรี

เชียร์ เชียร์ เชียร์ ร้อยเรียงเป็นสักขี
ประกาศศรีงานกีฬาค่าอนันต์
สืบสานสามัคคีศรีสุขสันต์

รวมหัวใจราชภัฏน้องพี่สี่สถาบัน

เนื้อร้อง : รพีพรรณ เทียมเดช

ทำ�นอง : เพลงมาร์ช
ดนตรีและขับร้อง : สาขาวิชานาฏดุริยาคศาสตร์(ดนตรีสากล)
		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ร่วมสร้างสรรค์สู่ “มหาวิทยาลัย”

