การแขงขันทักษะทางดานการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ 45 : แผนที่เดินดิน
กําหนดการแขงขัน : วันที่ ..19....... มีนาคม 2562
เวลา ..8.00............... – .....16.00........ น.
สถานที่ : หองเรียน 127 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคาร 1)
การแขงขัน : ประเภท....ทีม ตัวจริง 4 คน สํารอง 2 คน..................................................................
ผูประสานงาน : อ.พนัส ชัยรัมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทร. . 083-0255953
ผูรับผิดชอบกิจกรรม
อ.พนัส ชัยรัมย
อ.ทิพยวรรณ จุลิรัชนิกร
ผศ.ดร.ชัชวาล แอรมหลา
อ.ปยนาถ อิ่มดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
เพชรบุรี
หมูบานจอมบึง
นครปฐม

อ.ศานติกร พินยงค

นครปฐม

ดร.บุษบา ทองอุปการ
อ.จักษุมาลย วงษทาว

กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

เบอรโทร/อีเมล
083-0255953
081-7481792
085-8455252
098-415-1996
piyanart1996@gmail.com
087-503-0169
san_tikorn@hotmail.com
085-4996519
083-9860962

กติกาการแขงขัน
1. ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพ เลือกพื้นที่ที่ใชในการแขงขัน จํานวน 1 ชุมชน
2. กําหนดชวงเวลาในการลงพื้นที่พรอมกัน 4 ทีม ตั้งแตเวลา 8.30 – 12.00 น. ในวันที่ 19 มีนาคม
2561 โดยพรอมกันที่จุดเริ่มตน เวลา 8.00 น. ณ บานผูใหญบาน หรือตามที่มหาวิทยาลัยเจาภาพกําหนด
3. กําหนดหมูบานเปาหมาย ระยะทางหางจากมหาวิทยาลัย ไมเกิน 5 กิโลเมตร หรือตามที่
มหาวิทยาลัยเจาภาพกําหนด
4. เกณฑในการพิจารณาตัดสินใหเปนไปตามขอตกลงรวมกันของมหาวิทยาลัยที่รวมแขงขัน
5. ในสวนกรรมการตัดสิน ไมใหกรรมการตัดสินมหาวิทยาลัยของตนเอง รวมเฉพาะมหาวิทยาลัย 3
มหาวิทยาลัย
6. นําเสนอทีมละ 15 นาที โดยเริ่มตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป
7. ไมอนุญาตใหทีมที่รวมแขงขันเขาฟงการนําเสนอระหวางที่ทีมอื่นกําลังนําเสนออยู
8. เมื่อกําหนดการแขงขันแลวใหใชอุปกรณที่เจาภาพจัดเตรียมใหเทานั้น
9. ระหวางการแขงขัน ชวงการลงพื้นที่ อนุญาตเฉพาะผูแขงเทานั้น สําหรับผูเขารวมใหรอ ณ จุด
มหาวิทยาลัยเจาภาพกําหนด
10. ชวงการนําเสนอและผูเขารวมฟงการนําเสนอไมอนุญาตใหใชเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
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เกณฑการตัดสิน
ความคิดสรางสรรค และความสวยงาม
1. ตกแตงผลงานไดสวยงาม
วิธีดําเนินการ
2. การวางแผนการทํางาน กําหนดกิจกรรม แบงหนาที่รับผิดชอบ และกําหนดระยะเวลาการทํางาน
3. ปฏิบัติงานโดยติดตามครบทุกขั้นตอนตามแผน
คุณภาพของผลงาน
4. ความถูกตอง ครบถวน และความเชื่อมโยงของขอมูล
5. ความสวยงาม ความประณีต และคงทนของผลงาน
6. ใชสัญลักษณสื่อความหมายไดอยางถูกตองเขาใจงาย
การนําไปใช
7. ผลงานนําไปใชประโยชนไดจริง
8. ผลงานนําไปประยุกตใชกับงานอื่นได
การนําเสนอ
9. นําเสนอผลงานถูกตองชัดเจนครบถวน และนาสนใจ
10. การสรุปและการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
สิ่งที่ผูแขงขันเตรียมมา
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณที่เจาภาพเตรียมให
1. กระดาษบรูฟ
2. ปากกาเคมี
3. คลิปหนีบดํา
4. กระดาษโนตชนิดมีกาว
5. กระดาษ A4
6. หมุดปกแผนที่
7. สีเมจิก
8. สีเทียน
9. ปากกาลูกลื่น
10. ดินสอ 2 B
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :

1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................
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อาจารยผูควบคุมทีม
ผูรับผิดชอบกิจกรรม
อ.พนัส ชัยรัมย
อ.ทิพยวรรณ จุลิรัชนิกร
ผศ.ดร.ชัชวาล แอรมหลา
อ.ปยนาถ อิ่มดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
เพชรบุรี
หมูบานจอมบึง
นครปฐม

อ.ศานติกร พินยงค

นครปฐม

ดร.บุษบา ทองอุปการ
อ.จักษุมาลย วงษทาว

กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

เบอรโทร/อีเมล
083-0255953
081-7481792
085-8455252
098-415-1996
piyanart1996@gmail.com
087-503-0169
san_tikorn@hotmail.com
085-4996519
083-9860962

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวดวงกมล ผลทรัพย
2. นายเฉลิมชัย อิทธิพล
3. นางสาวจุฬาลักษณ. งวดสูงเนิน
4. นายเฉลิมชัย อิทธิพล
5. นายอภิสิทธิ์ เพ็งนวม
6. นางสาวอารีรัตน. บุญธรรม
7. นางสาวบุษฎี เนียมหอม
อาจารยผูควบคุม
1. นายพนัส ชัยรัมย
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1. นางสาวรุงนภา ลําเภา
2. นางสาวทักษอร แกวคํา
3. นายจักรกฤษ เต็มเปยม
4. นายเรืองศักดิ์ ขุนสงคราม
5. นางสาวสุชาดา พุมงาม
6. นางสาวสุทธิดา วรรณะ
อาจารยผูควบคุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล แอรมหลา
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. นางสาวพัชรี สุวรรณวณิชากร
3. นางสาวพิมผกา หิรัญ
4. นายอิสราธรณ ศรีโชติชวง
5. นายอเนก เงางาม
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6. นายศิรพล วานิชนุเคราะห
7. นาย ชาญชัย พรชัย
8. นาย ชนะชัย เหมมะณี
9. นางสาวสิรีธร ธรรมสวัสดิ์
10. นาย กฤษฎา อรุณภู
11. นายณัชพล ทารพันธ
12. นางสาว นีรณัฐ สังขพระกร
13. นายสุภกิต แฝงสวรรค
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยศานติกร พินยงค
2. อาจารยปยนาภ อิ่มดี
3. อาจารยพีรพัฒน พันสิริ
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นาย ธนกิจ แกวภักดี
2. นางสาว นภัสสกมล จันทร
3. นางสาว วรรณี เจริญสุข
4. นางสาว ชลนิชา หมดทุกข
อาจารยผูควบคุม
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