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การแขงขันทักษะทางดานการพัฒนาชุมชน 

 

กิจกรรมท่ี 44 : การจับประเด็นและสื่อสารดวย mind map (แผนผังความคิด) 
กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี  19  มีนาคม 2562   เวลา .....8.30............ – .....12.00........... น.   
สถานท่ี : หองเรียน 133 134 135 136 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคาร 1) 
การแขงขัน : ประเภท.....ทีม ตัวจริง  3  คน สํารอง 2 คน...................................... 
ผูประสานงาน : อ.ดร.กิตตินันท บุญรอด      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   โทร 086-6035754 
 

ผูรับผิดชอบกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เบอรโทร/อีเมล 
อ.ดร.กิตตินันท บุญรอด            เพชรบุรี 086-6035754 
ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฎสรศักดิ์      เพชรบุรี 086-8063892 
อ.ดร.ประภสัสร มีนอย หมูบานจอมบึง 089-9108615 

giggle9940@gmail.com 
อ.ธงชัย  ศรีเมือง นครปฐม 089-258-5432 

thongnpru@gmail.com 
อ.ภรสรัญ  แกนทอง นครปฐม 087-571-0610 

tucktan.p@hotmail.com 
อ.นพรัตน ไชยชนะ กาญจนบรุี 087-2953035 
 
กติกาการแขงขัน 

1. เวลาท่ีใชในการแขงขัน 
1.1 ใหทุกทีมทําบทความวิจัย ความยาวไมเกิน 10 หนา กระดาษ เอ 4 ขนาดตัวอักษร 16 point 

ประเภทตัวอักษร TH SarabunPSK 
1.2 ใหเวลาในการจัดทําแผนผังความคิด (2 ชั่งโมง) โดยแตละทีมมีพ้ืนท่ีตามท่ีกําหนด 
1.3 นําเสนอทีมละ 15 นาที โดยจับฉลากเลือกและไมอนุญาตใหทีมท่ีรวมแขงขันเขาฟงการนําเสนอ

ระหวางท่ีทีมอ่ืนกําลังนําเสนออยู 
2. หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอ่ืนๆนอกเหนือจากอุปกรณท่ีกรรมการจัดเตรียมให 
3. ผูเขาแขงขันจับฉลากเลือกบทความ โดยไมซํ้าซอนกับมหาวิทยาลัยของตนเองท่ีเตรียมมา 
4. ในสวนกรรมการตดัสิน ไมใหกรรมการตัดสินมหาวิทยาลัยของตนเอง รวมเฉพาะมหาวิทยาลัย 3 

มหาวิทยาลัย 
5. เม่ือกําหนดการแขงขันแลวใหใชอุปกรณท่ีเจาภาพจัดเตรียมใหเทานั้น 
6. กรณีผูแขงขันและผูเขารวมไมอนุญาตใหใชเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 
7. กรณีผูเขารวมฟงการนําเสนอไมอนุญาตใหออกจากหองจนเสร็จการแขงขัน 

 

เกณฑการตัดสิน 
  

ดานรูปแบบ 

1. เขียนความคิดรวบยอดหลักไวตรงกลางหนากระดาษตัวใหญ  

2. เขียนความคิดรองอยูบริเวณริมขอบและกระจายกันอยางสมดุล 
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ดานเนื้อหา 

3. ความชัดเจนและกระชับของเนื้อหา 

ดานการนําเสนอ 

4. การนําเสนอเปนไปตามลําดับข้ันตอนความถูกตองของเนื้อหา 

ดานสัญลักษณ 

5. ใชเครื่องหมาย รูปภาพ สัญลักษณตางๆไดอยางถูกตอง 

6. การนําแนวคิด ทฤษฎี หลักการ นิยามไดถูกตองและครบถวน 

ดานการใชสี 

7. ใชสีท่ีชวยจดจํา เพลินตา  

8. ใชสีเดียวตลอดก่ิง แตละก่ิงสีไมซํ้ากัน มีสีสวยงามประณีต 

ดานการตรงตอเวลา 

9. ลงรายละเอียดตรงตามชวงเวลาท่ีสอดคลองกับประเด็นท่ีกําหนด 

10. สงผลงานครบถวนตามเวลาท่ีกําหนด 

ส่ิงท่ีผูแขงขันเตรียมมา 
- ใหแตละมหาวิทยาลัยเตรียมบทความวิจัย ความยาวไมเกิน 10 หนา กระดาษ เอ 4 ขนาดตัวอักษร 16 

point ประเภทตัวอักษร TH SarabunPSK ในประเด็นดังตอไปนี้ 
1. สิ่งแวดลอมและสาธารณสุข 
2. เศรษฐกิจ 
3. สังคมและวัฒนธรรม 

ส่ือ/วัสดุ/อุปกรณท่ีเจาภาพเตรียมให 
1. สีเมจิก    
2. สีชอลค 
3. ปากาเคมี 
4. กระดานรองพรอมขาตั้ง  
5. สีเทียน 
6. ดินสอดํา 
7. ยางลบ 
8. กระดาษบรูฟ 
9. สมุดโนต 
10. ปากกาลูกลื่น 
11. กระดาษ 100 ปอนด ขนาดเล็ก 
 

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :  
1. ..................................................................  
2. ..................................................................    
3. .................................................................       
4. .................................................................          
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อาจารยผูควบคุมทีม        
 

ผูรับผิดชอบกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เบอรโทร/อีเมล 
อ.ดร.กิตตินันท บุญรอด            เพชรบุรี 086-6035754 
ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฎสรศักดิ์      เพชรบุรี 086-8063892 
อ.ดร.ประภสัสร มีนอย หมูบานจอมบึง 089-9108615 

giggle9940@gmail.com 
อ.ธงชัย  ศรีเมือง นครปฐม 089-258-5432 

thongnpru@gmail.com 
อ.ภรสรัญ  แกนทอง นครปฐม 087-571-0610 

tucktan.p@hotmail.com 
อ.นพรัตน ไชยชนะ กาญจนบรุี 087-2953035 
 

 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
1. นางสาว สิริมินตรา นิตยประเสริฐ 
2. นางสาวสุภาวดี นามจันทร 
3. นางคุณัชญ ธนีเพียร 
4. นายกอบกาญจน พรายแดง 
5. นางสาวอรรถยา สะอาด 
6. นางกองเกียรติ พ่ึงขํา 
7. นายกฤติภัทธ อินอาจ 

อาจารยผูควบคุม 
1. อ.ดร.กิตตินันท บุญรอด 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
1. นายกิตติธร ชัยกองทวี 
2. นางสาวนฤมล ชินศิริ 
3. นางสาวตั้งใจ แซเฮง 
4. นางสาวธนัชพร สะสม 
5. นางสาวสุวนันท สุนทรศักดิ์สิทธิ์ 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารย ดร.ประภัสสร มีนอย 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1. นางสาวกชกร ดอนเจดีย 
2. นางสาวกมลวรรณ กัณหา 
3. นางสาวณัฐกาญจน จันทรเต็ม 
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4. นางสาวเกตนสิริ ชางพลาย 
5. นางสาวปวีณา ธูปบูชา 
6. นาย ดํารงพล ไตรรงควิจิตร 
7. นาย เอกรัตน จอสูงเนิน 
8. นางสาว ยุพาภรณ พยุง 
9. นางสาววรัญญา สุธรรมมา 
10. นางสาวสิริมินตรา นิตยประเสริฐ 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารย ภรสรัญ แกนทอง 
2. อาจารยธงชัย ศรีเมือง 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
1. นาย ภาคภูมิ เขาแกว 
2. นางสาวนันทภัสสร รักรี 
3. นางสาว จิตติภรณ . วัฒถากุล 
4. นาย วรงคกร บรรเทิง 
5. นาย จักรกฤษณ นันทจิรสิน 

อาจารยผูควบคุม 
 - 


