การแขงขันทักษะทางดานการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ 46 : เสนแบงเวลา (Time Line)
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กติกาการแขงขัน
เวลาที่ใชในการแขงขัน
1. ใหเวลาในการจัดทํา Time Line ( 1.30 ชั่วโมง) โดยแตละทีมจับฉลากเลือกพื้นที่ตามที่
กําหนดและหามเลือกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยตนเองที่เสนอมา
2. นําเสนอทีมละ 15 นาที (เตือนหมดเวลานาทีที่ 10 นาทีที่ 12 หมดเวลา นาทีที่ 13 – 15 ตอบ
คําถาม) โดยจับฉลากเลือกและไมอนุญาตใหทีมที่รวมแขงขันเขาฟงการนําเสนอระหวางที่ทีมอื่นกําลังนําเสนอ
อยู
3. กรณีผูแขงขันและผูเขารวมฟงการนําเสนอ ไมอนุญาตใหใชเครื่องมือสื่อสาร
4. กรณีผูเขารวมฟงการนําเสนอไมอนุญาตใหออกจากหองจนเสร็จการแขงขัน
5. เมื่อกําหนดการแขงขันแลวใหใชอุปกรณที่เจาภาพจัดเตรียมใหเทานั้น
6. ในสวนกรรมการตัดสิน ไมใหกรรมการตัดสินมหาวิทยาลัยของตนเอง รวมเฉพาะมหาวิทยาลัย 3
มหาวิทยาลัย
เกณฑการตัดสิน
ความคิดสรางสรรค และความสวยงาม
1. ตกแตงผลงานไดสวยงาม
วิธีดําเนินการ
2. การวางแผนการทํ างาน กําหนดกิจกรรม แบงหนาที่รับผิดชอบ และกําหนดระยะเวลาการ
ทํางาน
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3. ปฏิบัติงานโดยติดตามครบทุกขั้นตอนตามแผน
คุณภาพของผลงาน
4. ความถูกตอง ครบถวน และความเชื่อมโยงของขอมูล
5. ความสวยงาม ความประณีต และคงทนของผลงาน
การนําไปใช
6. ผลงานนําไปใชประโยชนไดจริง
7. ผลงานนําไปประยุกตใชกับงานอื่นได
การนําเสนอ
8. นําเสนอผลงานถูกตองชัดเจนครบถวน และนาสนใจ
9. การสรุปและการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
10. ตารางขอมูลสอดคลองกับภาพที่นําเสนอ
สิ่งที่ผูแขงขันเตรียมมา
1.ใหแตละมหาวิทยาลัยเสนอขอมูลชุมชน จํานวน 2 ชุมชน จําแนกเปนชุมชนเมือง 1 ชุมชน และชุมชน
ชนบท 1 ชุมชน (การจําแนกชุมชนเมืองและชุมชนชนบทพิจารณาจากเขตการปกครอง) ใหแตละมหาวิทยาลัย
พิจารณาเลือกชุมชนเพื่อเปนโจทย 1 ชุมชน พรอมจําทําสําเนาจํานวน 4 ชุด เทาผูแขงขัน และเฉลยจํานวน 1
ชุด ใสซองปดผนึก และนํามาในวันแขงขัน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการในวันและเวลาแขงขัน
2. ขอมูลชุมชนแตละประเภท ความยาวไมเกิน 3 หนา กระดาษ A 4 ขนาดตัวอักษร 16 point ประเภท
ตัวอักษร TH SarabunPSK
3. เนื้อหาขอมูลชุมชนครอบคลุมประเด็นดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
4. ชุมชนที่กอตั้งมาแลวไมต่ํากวา 100 ป
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณที่เจาภาพเตรียมให
1. กระดาษพรุป
2. ปากกาลูกลื่น
3. ปากกาลูกลื่น
4. ดินสอ 2 B
5. ยางลบดินสอ
6. สีไม
7. สีชอลค
8. กระดานวาดภาพพรอมขาตั้ง
9. กริ่งบอกเวลา
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :

1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................
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อาจารยผูควบคุมทีม
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รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวปาริชาติ เครืออยู
2. นายอนุพงศ โพธิ์แดง
3. นางสาววีรนุช เดชาเวฬุมาศ
4. นางสาวสุดารัตน แจงกระจาง
5. นางสาวอรรถยา สะอาด
อาจารยผูควบคุม
1. อ.ฐิติมา สุวรรณชาติ
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1. นางสาวพรทิพย แจมจํารัส
2. นางสาวสุทธิดา ศรีวิชัย
3. นางสาวสุธิสา ทองดี
4. นางสาวนิรชา สังขวิมล
5. นางสาววิภาวี สนุกแสน
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยเนตรตะวัน โสมนาม
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาว ศิรดาพร ชัฒนจตุพร
2. นางสาว สุภาภรณ เพ็ชรนิล
3. นางสาวกรวรรณ กวางขวาง
4. นางสาวอภิฤดี จันทวงษ
5. นางสาวตันหยง รอดอิ่มทรัพย
6. นางสาววิชาดา อาภรณรัตน
7. นางสาวสุภาภรณ เพ็ชรนิล
8. นางสาววันวิสา สิงหโตทอง
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9. นางสาวชอฟา เสียงสม
10. นางสาวอภิญญา พุคง
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยศานติกร พินยงค
2. อาจารยพิชชา บัวแยม
3. อาจารยพีรพัฒน พันสิริ
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาว ชลธิชา สิทธิสร
2. นางสาว อําพร บัวทอง
3. นางสาว ธารารัตน อินสวาง
4. นางสาว เสาวรส สุวรรณวัฒน
5. นาย สุรศักดิ์ ขุมขํา
อาจารยผูควบคุม
1. ดร.สุทิน ออนอุบล
2. อ.มะรอแซะ เลาะและ
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