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การแขงขันทักษะดานการศึกษาปฐมวัย 
 

กิจกรรมท่ี 2 : การผลิตส่ือสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น  
สถานท่ี :   หองประชุมบรรณาราช (ชั้น 6) อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผูประสานงาน : 1. อาจารยอัญชนา เถาวชาลี โทร. 087-6542359  
 

กติกาการแขงขัน  
1. การแขงขันประเภททีม ทีมละ 5 คน มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม 
2. หัวขอการผลิตสื่อตามหนวยการเรียนรูจากแผนการจัดประสบการณ ไดมาจากการจับฉลากของ

ประธานกรรมการ 
3. เจาภาพเปนผูจัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน 
4. ระยะเวลาการแขงขัน 3 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 09.00 – 12.00 น. 
5. ผูเขาแขงขันแตงกายชุดพละหรือชุดวอรมของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการตัดสิน 
1. ความสวยงาม ความประณีต การใชสี    10 คะแนน 
2. ความคิดสรางสรรค      10 คะแนน 
3. สื่อมีความสอดคลองกับเนื้อหาหรือหนวยการเรียนรู   10 คะแนน 
4. การนําไปประยุกตใช (การนําเสนอภายในเวลา 5 นาที)  10 คะแนน 
5. ความแข็งแรง ทนทานเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย   10 คะแนน 

รวม   50 คะแนน 
 

หมายเหตุ 

- เวลาในการผลิตสื่อ 9.00 – 11.30 น. และนําเสนอสื่อ 11.30 – 12.00 น 

- หามผูเขาแขงขันนําโทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาในบริเวณหองเก็บตัว 

- หามอาจารยผูควบคุมทีมและบุคลากรภายนอก ท่ีไมใชผูแขงขันเขามาในหองแขงขัน 

- กรณี ถามีมหาวิทยาลัยใดตองการเพ่ิมอุปกรณขอใหแจงแตละมหาวิทยาลัยทราบ ภายใน 

วันท่ี 31 ม.ค. 62 และในวันแขงจริงใหเตรียมอุปกรณนั้นมาใหทุกมหาวิทยาลัยดวย 

ส่ิงท่ีผูแขงขันแตละมหาวิทยาลัยตองเตรียมมาเอง 
1. กรรไกร คนละ 1 อัน 
2. มีดคัตเตอร คนละ 1 อัน 
3. ไมบรรทัด (ขนาด 1 ฟุต) คนละ 1 อัน 
4. ดินสอ คนละ 1 แทง 
5. ยางลบ คนละ 1 กอน 
6. แผนรองตัด กลุมละ 3 แผน 
7. ปนยิงกาว กลุมละ 5 อัน (พรอมไสไมจํากัดจํานวน) 
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ส่ือ/วัสดุ/อุปกรณท่ีเจาภาพเตรียมให 
1. กระดาษโปสเตอรแข็ง (สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีฟา สีสม สีชมพู สีน้ําเงิน และสีดํา)สีละ 1 แผน/กลุม 
2. กระดาษโปสเตอรออน (สีแดง สีเหลือง สีเขียวออน สีเขียวแก สีฟา สีสม สีมวง สีเนื้อ สีน้ําตาลสีชมพู 

สีน้ําเงิน และสีดํา) สีละ 1 แผน/กลุม 
3. กระดาษชารท (สีฟา สีเขียว สีเหลือง) สีละ 1 แผน/กลุม 
4. กระดาษเทาขาว กลุมละ 1 แผน 
5. กระดาษรอยปอนด กลุมละ 1 แผน 
6. สีเมจิก 12 สี กลุมละ 1 กลอง 
7. สีเทียน 12 สี กลุมละ 1 กลอง 
8. สีไม 36 สี กลุมละ 1 กลอง 
9. ปากกาเคมี (สีด า สีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน) สีละ 1 ดาม/กลุม 
10. เยื่อเทป กลุมละ 2 มวน 
11. เทปกาว 2 หนา (แบบหนา) กลุมละ 1 มวน 
12. กาว TOA (กระปุกใหญ) กลุมละ 1 กระปุก 
13. ปลั๊ก 3 ตา กลุมละ 2 ปลั๊ก 
14. เชือกฟาง (สีแดง สีน้ําเงิน) มวนเล็ก สีละ 1 มวน/กลุม 
15. เชือกขาว (ขนาดมัดพัสดุ) มวนเล็ก กลุมละ 1 มวน 
16. วัสดุเหลือใช (ขวดน้ําพลาสติก, ขวดยาคูลท, แกนทิชชู, ซองบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป, ซองขนม,ฝาน้ําดื่ม) 

อยางละ 10 ชิ้น 
17. ลังกระดาษ (ลังเบียร) ทีมละ 3 ลัง 
18. ถาดไข ขนาด 30 ฟอง ทีมละ 2 ถาด 
19. ไมไอศกรีม ทีมละ 50 อัน 
20. ฝาขวดน้ําตาง ๆ ทีมละ 30 ฝา 
21. จานกระดาษ ( ใบใหญ ) ทีมละ 8 ใบ 
22. ถุงนม ทีมละ 6 ถุง 
23. แผนใส ทีมละ 10 แผน 

 
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :  

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 ทาน 
     

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. นางสาวเสาวณีย นิตยใจพรหม 

2. นางสาวณัฐมล นุภาสัน 

3. นางสาวนัยนา อํ่ามา 

4. นางสาวเพชรไพลิน สิงหโต 

5. นายอารียเพ็ญ ลายะ 
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อาจารยผูควบคุม 

1. นางสาวอัญชนา เถาวชาลี 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
1. นางสาวกุลณัฐ ยวงกระโทก 
2. นางสาวมีนา พุทธดี 
3. นางสาวอานีตา มารูเด็น 
4. นางสาวปยะดา พลเยี่ยม 
5. นางสาวศิราพร บุญประคม 

อาจารยผูควบคุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยรักตวรรณ ศิริถาพร 
2. อาจารยอธิพงษ สรอยสวัสดิ์ 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1. นางสาวอรณิชา จันทรหอม 
2. นางสาวสมหทัย นิลสุวรรณ 
3. นางสาวธมลวรรณ ชัยพิพัฒน 
4. นางสาวอภิญญา ไชยสวาท 
5. นางสาวภิญญาพัชร อังกูรศุภเศรษฐ 
6. นางสาวขวัญใจ ตรีโสภา 
7. นางสาวสุพิชชา วงษชะอุม 

อาจารยผูควบคุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยวริยา สมประชา 
2. อาจารยวิลาสินี ทองแถบ 
3. อาจารยจุติกาญจน สังขยิ้ม 
4. อาจารยรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
1. นางสาวนิรัญชา ทิพกนก 
2. นางสาวนันทินี วงเอก 
3. นางสาวสุกัญญา ตันประเสริฐ 
4. นางสาวพิมพา ศิริฤกษ 
5. นางสาวธัญลักษณ ทองประเสริฐ 
6. นางสาววิลาสินี พาหุลรัตน 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารย ดร.จริยาภรณ สกุลพราหมณ 

 


