
 

 

 

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป 

การประชุมงานวิจัยแห่งชาติและนานาชาติและการประชุมวิชาการ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก 

โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136,1141 

โทรสาร 0-3249-3279 

                                                                    



 

โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5  

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

หลักการและเหตุผล 

 แนวความคิดของการพัฒนานักเรียนนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
พัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ให้เป็นผู้มีความ คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น 
สื่อสารดี เต็มใจร่วมมือ ทักษะที่สองคือ ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ 
รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉลาดสื่อสาร และทักษะชีวิตและอาชีพเน้นให้มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่ง
ใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม มีความเป็นผู้น า รับผิดชอบหน้าที่ พัฒนาอาชีพ หมั่นหา
ความรู้รอบด้าน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลักคือ ผลิต
บัณฑิต วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก่อตั้งมา 95 ป ี
ผลิตบบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นในวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรี 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเป็นกิจกรรมเปิดเวทีการแข่งขันทางทักษะของนักเรียน
นักศึกษา เพ่ือวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และระดับอาชีวศึกษา (ระดับประเทศ)  กิจกรรมงานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา ครู อาจารย์ และ
บุคคลทั่วไป 

2. เพ่ือสร้างเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ให้
มีทักษะในทศวรรษที่ 21   

 



กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
จ านวน 14 ทักษะ  มีจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 10 โรงเรียน/สถาบัน ประมาณ 300 คน 

กรอบเวลา/สถานที่ 

 วันเวลา กิจกรรม วิธีการ/สถานที ่ หมายเหตุ 
บัดนี้ ถึง  
15 พฤศจิกายน 2561 

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ทั้ง 
18 กิจกรรม 
 

- ผ่านเว็บไซต์ 
http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
หรอื 
- ส่งใบสมัครทางอีเมล์ 
attapap.man@pbru.ac.th หรอื 
- ส่งไปรษณีย์ ถึง ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
76000 ์ (สมัครแข่งทักษะวิชาการ) 

นักเรียน 
นักศึกษา ครู
อาจารย์
ผู้จัดการทีม 
บุคคลทั่วไป 
 
 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  
ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 

ยืนยันประเภทการ
แข่งขัน / ส่งเค้าโครง
ผลงานสร้างสรรค์(บาง
กิจกรรม) 

คณะกรรมการของคณะ/สาขาวิชาที่จัด
แข่งขนั 
 

กิจกรรมมีผู้เข้า
แข่งขันครบ 3 
ทีม/คนขึ้นไป 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 
ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 

สนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี /คณะ/สาขาวิชาที่จัดแข่งขัน 
 
 

 

ผู้เข้าแข่งขัน/
ผู้จัดการทีม/
คณะกรรมการ 

 

กิจกรรมการแข่งขั้น 

1. การประกวดอาหารคาวและหวานโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น 
a. อาหารทะเล และกล้วยหอมทอง 
b. ใบชะคราม 

2. การประกวดหนังสั้น “มหาวิทยาลยัราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น” 
3. การสร้างและน าเสนอสื่ออินโฟกราฟิก 
4. การตอบปัญหาด้านการเกษตรและด้านอาหาร 
5. ทักษะวิชาการพื้นฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
6. สุดยอดฝีมือเข้าสายสัญญาณ 



7. การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัต ิ
8. ยุวชนนักพัฒนาสืบสานโครงการอนัเนื่องพระราชด าริในจังหวัดเพชรบุรี 
9. ตอบปัญหากฎหมาย 
10. ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วิถี วัฒนธรรมอาเซียน” 
11. สัมมนาสื่อการอ่านเพื่อพัฒนาสุขภาวะตลาดนัดสื่อการอ่าน ครู และนักเรียน 
12. ประกวดผลงาน สื่อการเรยีนรูด้้วย Infographics 
13. ประกวดเล่านิทานอาเซียน 
14. ทักษะพยาบาลศาสตร์และแพทย์แผนไทย 
15. การประกวดบอนไซ (สมาคมบอนไซ จังหวัดเพชรบรุี) 

 

ประเภทรางวัล โลท่ักษะวิชาการ “ราชภัฏวิจัยคร้ังที่ 5”   

 ชนะเลิศ     
 รองชนะเลิศ อันดับ 1     
 รองชนะเลิศ อันดับ 2 
 ประกาศนียบตัร ทุกรางวัล 

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดี 
3. คณบดี 
4. ประธานสาขาวิชา และนักศึกษาสาขาวิชา 
5. บุคลาการส านักส่งเสริมวิชาการ 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

12/10/2561 

 

 



 

 

(ร่าง) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลท่ัวไป 
การประชุมงานวิจัยแห่งชาติและนานาชาติและการประชมุวิชาการ "ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5" 

วันท่ี 4 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

ทักษะ กิจกรรมการ แข่งขัน 
ระดับ ประเภท 

วัน/เวลา/สถานท่ี ผู้ประสานงาน E-mail โทรศัพท์ มัธยม
ปลาย 

อาชีว 
ศึกษา 

อุดม 
ศึกษา 

บุคคล
ทั่วไป ทีม บุคคล 

1. ด้านเกษตร
และอาหาร 

(1) การแข่งขันตอบปัญหาการเกษตรและ
อาหาร 

     
2 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

รศ.ดร. บญัญัติ ศิริธนาวงศ์ Bunyat4@ 
gmail.com 

0814550029 

(2) อาหารจานเดียว โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น 
“ชะคราม” 

     
2 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
โรงเรียนการอาหารนานาชาติ
เพชรบรุ ี

อ.ณปภา หอมหวล 
อ.อารี น้อยส าราญ 

- 0932479654 
0890870819 

(3) อาหารคาว และ หวาน โดยใช้วัตถุดิบ
ท้องถิ่น “อาหารทะเล และ กล้วยหอม
ทอง” 

     
2 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
โรงเรียนการอาหารนานาชาติ
เพชรบรุ ี

อ.ณปภา หอมหวล 
อ.อารี น้อยส าราญ 

- 0932479654 
0890870819 

2. ด้านการเรียน
การสอน 

(1) การประกวดการเลา่นิทานอาเซียน  
 

 
 

 
5 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะครุศาสตร ์

อ.ชนาธิป  บุบผามาศ - 032-493-267 

(2) การประกวดผลงาน สื่อการเรียนรู้ด้วย 
Info graphics 

      4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะครุศาสตร ์

อ.กาญจนา สังข์ผาด Kanjana,sun@m
ail.pbru.ac.th 

087-7742-
9248 

3. ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

(1) แข่งขันทักษะวิชาการพ้ืนฐาน
วิศวกรรมเครื่องกล 

  

  

 
3 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รศ.ดร.อทุัย  ผ่องรัศม ี 
อ.ดร.อนุชา  สายสร้อย 

Anucha_ni@h
otmail.com 

0863693694 

(2) ทักษะด้านการแข่งขันหุ่นยนต์ว่ิงตาม
เส้น (The Fastest Line Tacking 
Robot Contest) 

  
  

 
3 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อ.ครรชิต ภาวนานนท์  อ.
อิทธิพัฒน์ รปูคม อ.ดวงกมล 
อังอ านวยศิร ิ

daungkamol.f
ame@gmail.c
om 

063-5954651 



 

 

ทักษะ กิจกรรมการ แข่งขัน 
ระดับ ประเภท 

วัน/เวลา/สถานท่ี ผู้ประสานงาน E-mail โทรศัพท์ มัธยม
ปลาย 

อาชีว 
ศึกษา 

อุดม 
ศึกษา 

บุคคล
ทั่วไป ทีม บุคคล 

4. ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร 

(1) การเขา้สายสัญญาณตามมาตรฐาน   
 

   4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อ.วรรณวิศา  วัฒนสินธ์ุ  
นายสมปราชญ์  แซ่หว่อง 

- 0868629407 

(2) การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม
ภาษา C 

   
 

 
2 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผศ.จารุต บุศราทจิ jarut.bus@ma
il.pbru.ac.th 

0819348048 

5. ทักษะด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

(1) ยุวชนนักพัฒนาสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริในจังหวัดเพชรบุรี 

 
 

 
 

 
5 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฏ์สร
ศักดิ ์

Kobkul_v@ho
tmail.com 

0868063892 

6. ทักษะด้าน
นิติศาสตร์ 

(1) แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  

 
 

 

 
2 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

อ.อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ 
อ.อรทัย  แซ่เบ ๊ 
อ.วันรัต  รื่นบุญ 

Phonglada.th
u@mail.pbru.
ac.th 

0813154991 

7. ทักษะทาง
ศิลปะ 

(1) การแข่งขันประกวดวาดภาพ หัวข้อ 
“วิถีวัฒนธรรมอาเซียน” 

      4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

อ.สุธิดา  บุตรแขก suthida_b@h
otmail.com 

0830950609 

8. ทักษะนิเทศ
ศาสตร์และการ
สื่อสาร 

(1) การประกวดหนังสั้น“มหาวิทยาลยัราช
ภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น” 

   
 

 
5 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ดร.เมธาวิน สาระยาน - 082-8177995 

(2) การน าเสนอผ่านโปรแกรม Microsoft 
office power point หัวข้อ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนา
ท้องถิ่น” 

   

 

  4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาการจัดการ 

อ.วรวุทธ์ิ  ยิ้มแย้ม  - 094-9929455 



 

 

ทักษะ กิจกรรมการ แข่งขัน 
ระดับ ประเภท 

วัน/เวลา/สถานท่ี ผู้ประสานงาน E-mail โทรศัพท์ มัธยม
ปลาย 

อาชีว 
ศึกษา 

อุดม 
ศึกษา 

บุคคล
ทั่วไป ทีม บุคคล 

9. ด้านพยาบาล
ศาสตร์ 

(1) การตอบปัญหาความรู้ด้านกายวิภาค
ศาสตร์ 

   
 

 
3 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร ์

อ.วรัฏฐา เหมทอง - 0840247820 

(2) การตอบปัญหาความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

   
 

 
3 คน 

 4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
ห้องประชุม คณะพยาบาล
ศาสตร ์

อ.วรัฏฐา เหมทอง - 0840247820 

10. การสัมมนา  (1) สื่อการอ่านเพ่ือพัฒนาสุขภาวะตลาด
นัดสื่อการอ่าน ครู และนักเรียน 

      
150 คน 

4 ธ.ค. 2561 8.30-16.00 น. 
ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม - 0810089968 

11. การประกวด (1) การประกวดบอนไซ (สมาคมบอนไซ 
จังหวัดเพชรบุรี) 

      
ไม่จ ากัด
จ านวน

คน 

ประกวด  
2 ธ.ค. 2561 9.00-16.00 น. 
แสดง  
3-4 ธ.ค. 2561 9.00-16.00 น. 
บริเวณหลวงพอ่เกตุน้อย หน้า
หอวัฒนธรรมฯ 

ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช 
นายชาญไชย ชาวห้วยหมาก 

- 0818567806 
0810089480 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝ่ังตะวันตก 

โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136,1141 

โทรสาร 0-3249-3279 

                                                                    

http://acad.pbru.ac.th/AcadContest/ 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
กิจกรรม    การแข่งขันตอบปัญหาการเกษตรและอาหาร 
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันท่ี 4 ธันวาคม 2561                เวลา  09.00-12.00 น. 
สถานท่ี    คณะเทคโนโลยีการเกษตร    ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 
ผู้ประสานงาน    รศ.ดร. บัญญัติ ศิริธนาวงศ์   โทรศัพท์ 081-4550029 
อีเมล์ Bunyat4@gmail.com   เว็บไซต ์ http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 

ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม  2  คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.1–3 ปวส.1-2) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย ์  บุคคลท่ัวไป 
 
กติกาการแข่งขัน/เง่ือนไข/วิธีการ 
 

ทีมประกอบด้วยนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 ทีมละ 2 คน (นักศึกษาต้องมสีถานภาพเป็นนักเรียนในขณะที่
แข่งขัน) แต่ละโรงเรียน มีสิทธ์ิส่งทีมแข่งขันตอบปัญหาโรงเรยีนละ 1 ทีม 

ขอบข่ายและเน้ือหาค าถาม 

ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่ควรทราบ รวมทั้งความรู้ใหม่ๆ ทางด้านการเกษตรและอาหาร 

วิธีการแข่งขัน 

 1. ทุกทีมแข่งขันแบบพร้อมกันหมด โดยใช้ค าถามชุดเดียวกัน การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก 
มีค าถามแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ (ภาษาไทย 12 ข้อ และภาษาอังกฤษ 3 ข้อ) โดยเลือกค าตอบที่
ถูกต้องลงบนกระดาษค าตอบ คัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงจ านวนกึ่งหนึ่งของจ านวนทีมทั้งหมด เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบ
ชิงชนะเลิศต่อไป และรอบชิงชนะเลิศ มีค าถามแบบเติมค า จ านวน 10 ข้อ (ภาษาไทย 8 ข้อ และภาษาอังกฤษ 2 ข้อ) 
โดยเขียนค าตอบที่ถูกต้องลงบนกระดาษค าตอบ 

 2. ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะท าการแข่งขันต่อโดยใช้ค าถามส ารองเฉพาะทีมที่ได้คะแนนเท่ากันเพื่อหา
ทีมที่มีคะแนนสูงสุด 3 ทีมต่อไป 

 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 
 คณะกรรมการจะช้ีแจ้งในล าดับต่อไป 

 

 

 

 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัล และเกียรตบิัตร 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   จ านวน 2 รางวัล    เกียรติบัตร 

 

หมายเหตุ    

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี  
38 หมู่ 8 ถ. หาดเจ้าส าราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  
โทรศัพท์/โทรสาร 032 493 270 
http://agriculture.pbru.ac.th 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
กิจกรรม    การประกวดการเลา่นิทานอาเซียน 
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันที่ 4 ธันวาคม 2561                เวลา  09.00-12.00 น. 
สถานท่ี      คณะครุศาสตร ์(อาคาร 9) 
ผู้ประสานงาน   อาจารย์ชนาธิป  บุบผามาศ  โทรศัพท์ 032-493-267 
อีเมล์       เว็บไซต ์ http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม  5  คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.1–3 ปวส.1-2) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย ์  บุคคลท่ัวไป 
คุณสมบัติ เป็นครูผู้สอนด้านสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
กติกาการแข่งขัน 

1. การแข่งขันประเภททีม จ านวน 5 คน 
2. ระยะเวลาในการเล่านิทานไม่เกิน 10 นาที 
3. การเล่านิทานผู้แข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์การเล่านิทานมาเอง 
4. นิทานที่น ามาเล่าต้องใช้ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 40   ภาษาไทย  ร้อยละ 30 และร้อยละ 30ใช้ภาษาใน

กลุ่มอาเซียนอกี 2 ประเทศ 
5. นิทานที่น ามาเล่าสามารถดัดแปลงหรอืแต่งเองได้แต่ต้องมเีนือ้หาสอดแทรกความรับผิดชอบ ความ

ซื่อสัตย์ ความมีวินัย จิตอาสา และสร้างสรรค์ความรู้ใหก้ับครูปฐมวัย เน้นคุณธรรมจริยธรรมทีม่ีคติ
สอนใจให้กับเด็กปฐมวัย 

6. พิจารณาจากเกณฑ์การเล่านิทาน โดยยึดเกณฑ์ตามแบบประเมิน 
7. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 

http://edu.pbru.ac.th/ และส่งใบสมัครกลับมาภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (วันที่ประทบัตรา
ไปรษณีย์) หรอืสมัครด้วยตนเองไดท้ี่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขที่ 38 หมู่ 8 
ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี 76000 

การส่งใบสมัคร 
1. สมัครได้ทาง  http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
2. สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ถึง  

อาจารย์ชนาธิป บุบผามาศ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชีบรุี 76000 
วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดเล่านิทานอาเซียน” 
 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 
1. การเลือกนทิานเหมาะสมกบัวัย                                                          10 คะแนน 
2. การด าเนินการเล่าต่อเนือ่ง เป็นไปตามล าดับ                                   15 คะแนน 
3. สายตา สีหน้า                                                                                 15 คะแนน 
4. น้ าเสียง                                                                                        15 คะแนน  
5. บุคลิกภาพ  ลีลา ท่าทาง                                                                  15 คะแนน 

http://acad.pbru.ac.th/AcadContest


โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
6. การเลือกใช้ค า การใช้ภาษา ค าศัพท์ เหมาะสมกับเด็ก                       20 คะแนน 
7. การใช้เวลาในการเล่า จับเวลาต้ังแตเ่ริ่มเล่านิทาน                                10 คะแนน 

รางวัล 

1. รางวัลชนะเลิศ   จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัล และเกียรตบิัตร 
2. รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
3. รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
4. รางวัลชมเชย   จ านวน 2 รางวัล    เกียรติบัตร 

 

 

หมายเหตุ    

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
38 หมู่ 8 ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 
โทร.: 032-493-267 แฟกซ์: 032-493-267 
email: edu.pbru@mail.pbru.ac.th 
http://edu.pbru.ac.th 
 

 

 

 



โครงการแข่งขันทักษะทางวชิาการ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาตแิละนานาชาต ิราชภฏัวิจัยครั้งที ่5 

 

 
กิจกรรม    การประกวดผลงาน สื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics 
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันที่ 4 ธันวาคม 2561                เวลา  09.00-12.00 น. 
สถานที่      คณะครุศาสตร์ (อาคาร 9) 
ผู้ประสานงาน   อาจารย์กาญจนา สังข์ผาด   โทรศัพท์ 087-7742-9248 
อีเมล์ kanjana.sun@mail.pbru.ac.th      เว็บไซต์ 
 http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม  ........  คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวช.1–3 ปวส.1-2) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย์   บุคคลทั่วไป 
 
1. ประเภทการประกวดและคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

 
ประเภทการประกวด คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

1. นักเรียน นักเรียนที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.4 - ม.6) 

2. นักศึกษา นิสิต นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี 

3. คร ู ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

2. กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงาน  

2.1 สื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics ต้องน าเสนอเนื้อหาในหัวข้อ“ห้องเรียนยิ้ม” (Smile Classroom) ซึ่งมี
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งนี้สามารถน าเสนอ เนื้อหาให้สอดคล้อง
ตรงกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 หรือน าเสนอเนื้อหาในภาพรวมก็
ได้  

2.2 สื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics ต้องเป็นผลงานในรูปแบบภาพนิ่ง ไฟล์ภาพนามสกุล .JPG หรือ .PNG 
(เท่านั้น) มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 (21.0 x 29.7 เซนติเมตร) ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 150 dpi ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 
GB สามารถออกแบบได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ทั้งนี้ไม่จ ากัดเทคนิค รูปแบบ หรือ โปรแกรมในการออกแบบ  

2.3 สื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics ต้องระบุชื่อ-นามสกุล และสังกัดของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด บริเวณด้าน
ล่างสุดของผลงาน ทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน เท่านั้น  

2.4 ผลงานทีส่่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นมาใหม่ ต้องไม่ลอกเลียนแบบมาจากท่ีใด และต้อง ไม่
กระท าละเมิดลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  

2.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
2.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

 



โครงการแข่งขันทักษะทางวชิาการ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาตแิละนานาชาต ิราชภฏัวิจัยครั้งที ่5 

 

 

3. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด 

3.1 ก าหนดให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกรอกข้อมูลและส่งไฟล์ผลงานในแบบฟอร์ม ตามประเภท การประกวด 
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Google Chrome Web Browser 

ประเภทการประกวด ลิงค์แบบฟอร์ม 

1. นักเรียน https://goo.gl/forms/Adf66v1rtvafkzK63 

2. นักศึกษา https://goo.gl/forms/P793ZJwGn88T4vjA3 

3. คร ู https://goo.gl/forms/mLuHuAp5WoBUkqZh1 

 

3.2 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ภายในเวลา 24.00 น. 

  3.3 ผู้ส่งผลงานสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมได้ที่ facebook คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เพชรบุรี https://www.facebook.com/edu.pbru 

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน  
4.1 สื่อความหมายได้ตรงแนวคิด เข้าใจง่าย 20 คะแนน  
4.2 เนื้อหามีความถูกต้อง ชัดเจน 20 คะแนน 
4.3 ภาพประกอบมีความสวยงาม น่าสนใจ 20 คะแนน  
4.4 การจัดองค์ประกอบมีความถูกต้องตามหลักการออกแบบ 20 คะแนน  
4.5 ความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคนิคการผลิต 20 คะแนน  

5. การประกาศผลการตัดสินและการรับรางวัล  

5.1 คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกและประกาศผลผู้ส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ 

เว็บไซต์ ลิงค์แบบฟอร์ม 

1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 

2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี http://edu.pbru.ac.th/ 
https://www.facebook.com/edu.pbru 

 

https://goo.gl/forms/Adf66v1rtvafkzK63
https://goo.gl/forms/P793ZJwGn88T4vjA3
https://goo.gl/forms/mLuHuAp5WoBUkqZh1
http://acad.pbru.ac.th/AcadContest
http://edu.pbru.ac.th/
https://www.facebook.com/edu.pbru


โครงการแข่งขันทักษะทางวชิาการ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาตแิละนานาชาต ิราชภฏัวิจัยครั้งที ่5 

 

 

5.2 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเดินทางมาน าเสนอผลงานด้วยตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวด ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณา ผลการตัดสินและ
มอบรางวัลในวันดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดของสถานที่และก าหนดการจักได้แจ้งให้ทราบต่อไป 

 6. รางวัล  

รางวัลจัดแบ่งตามประเภทการประกวด ได้แก่ 1) นักเรียน 2) นักศึกษา และ 3) ครู มีดังนี้ 
ชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล โลร่างวัลและเกียรติบัตร  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล เกียรติบัตร  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล เกียรติบัตร  
ชมเชย จ านวน 5 รางวัล เกียรติบัตร 

 

 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38 หมู่ 8 ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 
โทร.: 032-493-267 แฟกซ์: 032-493-267 
email: edu.pbru@mail.pbru.ac.th 
http://edu.pbru.ac.th 
 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
กิจกรรม    ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ้ืนฐานวิศวกรรมเครื่องกล 
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันท่ี 4 ธันวาคม 2561                เวลา  09.00-12.00 น. 
สถานท่ี      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้ประสานงาน   รศ.ดร.อุทัย  ผ่องรัศมี อ.ดร.อนุชา  สายสร้อย โทรศัพท์ 086-3693694 
อีเมล์ Anucha_ni@hotmail.com  เว็บไซต ์ http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 

ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม  3 คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.1–3 ปวส.1-2) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย ์  บุคคลท่ัวไป 
  
กติกาการแข่งขัน/เง่ือนไข/วิธีการ 

 แข่งขันทักษะวิชาการพื้นฐานวิศวกรรมเครือ่งกลและเปิดบ้านวิศวกรรมเครื่องกล 
 ท าแบบทดสอบโดยใช้เวลา 3 ช่ัวโมง ทีมใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ 

 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 

 ท าแบบทดสอบโดยใช้เวลา 3 ช่ัวโมง ทีมใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัล และเกียรตบิัตร 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   จ านวน 2 รางวัล    เกียรติบัตร 

 

หมายเหตุ    

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าส าราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบรุี 76000 
โทร : 0-3240-5502 0-3270-8619 
โทรสาร : 0-3240-5502  
email : intech.pbru@mail.pbru.ac.th 
https://intech.pbru.ac.th/ 
 

 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
กิจกรรม    ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การเขา้สายสัญญาณตามมาตรฐาน  
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันท่ี 4 ธันวาคม 2561                เวลา  09.00-13.00 น. ห้องปฏิบัติการสื่อสารฯ 
สถานท่ี      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้ประสานงาน   อ.วรรณวิศา  วัฒนสินธุ์  นายสมปราชญ์  แซ่หว่อง โทรศัพท์ 086-8629407 
อีเมล์      เว็บไซต ์ http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น   บุคคล   ทีม   คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.1–3 ปวส.1-2) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย ์  บุคคลท่ัวไป 
  
กติกาการแข่งขัน/เง่ือนไข/วิธีการ 

1. เป็นนักศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ต้องผ่านการอบรบเชิงปฏิบัติการก่อนเข้าแข่งขัน ซึ่งจัดในวันแข่งขันเวลา เวลา 09.00 น. และ 13.00 น. 
3. การแข่งขันการเข้าหัวต่อ (Connector) กับสาย LINK CAT6 UTP จ านวน 2 เส้น พร้อมตัดสายส่วนเกินและปิด

ฝาครอบให้เรียบร้อย (เส้นละ 10 คะแนน) รวม 20 คะแนน ระยะเวลา 15 นาที 
 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 

 ท าแบบทดสอบโดยใช้เวลา 3 ช่ัวโมง ทีมใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัล และเกียรตบิัตร 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   จ านวน 2 รางวัล    เกียรติบัตร 

 

หมายเหตุ    

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าส าราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบรุี 76000 
โทร : 0-3240-5502 0-3270-8619 
โทรสาร : 0-3240-5502  
email : intech.pbru@mail.pbru.ac.th 
https://intech.pbru.ac.th/ 
 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
กิจกรรม    ทักษะด้านการแข่งขันหุ่นยนต์ว่ิงตามเส้น (The Fastest Line Tacking Robot Contest)  
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันท่ี 4 ธันวาคม 2561      เวลา  09.00-13.00 น. ห้องปฏิบัติการหุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัติ 
สถานท่ี      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 28) 
ผู้ประสานงาน   อ.ครรชิต ภาวนานนท์  อ.อิทธิพัฒน์ รูปคม อ.ดวงกมล อังอ านวยศิริ โทรศัพท์ 063-5954651 
อีเมล์ daungkamol.fame@gmail.com เว็บไซต ์ http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น   บุคคล   ทีม  3 คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.1–3 ปวส.1-2) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย ์  บุคคลท่ัวไป 
  
กติกาการแข่งขัน/เง่ือนไข/วิธีการ 

ข้อก าหนดหุ่นยนต์ว่ิงตามเส้น 
1. ใช้หุ่นยนต์ว่ิงตามเส้นคันเดียวกันตลอกการแข่งขัน ห้ามมีการสบัเปลี่ยนในขณะแข่งขัน 
2. ขนาดของตัวหุ่นยนต์ กว้างxยาว ไม่เกิน 210x297 มิลลิเมตร (ขนาดไม่เกินกระดาษ A4) 
3. ห้ามใช้หุ่นยนต์ส าเรจ็ “ไม่จ ากัดเทคโนโลยทีี่ใช้งาน” 
4. น  าหนักของหุ่นยนต์ไม่เกิน 2 กิโลกรมั 
5. หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งจะต้องเคลื่อนที่ด้วยล้อ 
6. ไม่จ ากัดที่มาและจ านวนของชิ นส่วนทางกลและอุปกรณ์ประกอบ โดยสามารถประดิษฐ์เอง หรือขึ นรปูด้วย

วิธีการใด ๆ ก็ได้ 
7. การยึดสกรูและน๊อตหรืออปุกรณ์ยึดตรึงใดๆ ในตัวหุ่นยนต์จะต้องกระท าอย่างแน่นหนา หากในระหว่างการ

แข่งขันมีชิ นส่วนหลุด แตกหกั ลงในสนาม กรรมการจะน าชิ นส่วนดังกล่าวออกจากการแข่งขัน 
กฎกติกา 
1. หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันต้องผ่านการตรวจสอบจากกรรมการ ณ จุดตรวจสอบ 
2. การแข่งขันต้องเสร็จสิ นภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 นาที ต่อทีม ยุติการแข่งขันเมื่อครบเวลาที่ก าหนด 
3. ระหว่างการแข่งขันสามารถปรบัปรุงซอ่มแซมหุ่นยนต์ได้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา 3 นาที ต้องได้รับอนุญาต

จากกรรมการ 
4. การแข่งขัน 2 ครั ง เอาเวลาครั งที่ดทีี่สุด 
5. หากตัวหุ่นยนต์หลุดออกจากพื นผิวสนามแข่งขัน ให้สามารถน ากลับมาแข่งได้ ในจุดปลอ่ยที่ก าหนดให้แต่ละ

ช่วง 
6. ยุติการแข่งขัน เมื่อได้เวลาการแข่งขันทั งสองครั งครบถ้วน เว้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะขอยุติการแข่งขันเอง 
7. ทุกทีมต้องน าหุ่นยนต์ว่ิงตามเส้นที่ใช้ในการแข่งขัน วางประจ าที่ตามล าดับทีมในสนามแข่งขั น 
เง่ือนไขการแข่งขัน 
1. ตัวแทนทีม 1 คน ท าการปล่อยหุ่นยนต์และน าหุ่นยนต์กลับ จากสนามแข่งขัน 
2. ท าการปล่อยหุ่นยนต์ ฯ จุดปลอ่ยหุ่นยนต์ส าหรับการแข่งขันที่คณะกรรมการได้ก าหนด 
3. จุดเริม่ต้นและจุดสิ นสุดการแข่งขันเป็นจุดเดียวกัน 
4. เมื่อหุ่นยนต์ว่ิงผ่านจุดเริ่มต้นเวลาจะเริม่นับ และหยุดนับเมือ่ถึงจุดสิ นสุด 
5. ในการแข่งขันหากทั งสองทีมที่แข่งขันไมจ่บการแข่งขันใหท้มีที่ว่ิงได้ระยะทางไกลกว่าจะเป็นผู้ชนะ 
 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
ข้อบังคับ 
1. ห้ามใช้เครื่องยนต์ทุกชนิด หรือใช้วิธีการจุดระเบิด หรือวิธีการใดๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
2. ห้ามมีการบงัคับด้วยมือ หรือส่งสัญญาณช่วยในการควบคุมหุ่นยนต์หากตรวจพบ จะถูกตัดสทิธ์ิในการ

แข่งขัน 
3. ห้ามมีชิ นส่วนอื่นใด ที่ท าลายสนาม หรอืก่อให้เกิดความเสียหายแก่สนามแข่งขัน 
4. ห้ามผู้แข่งขันสัมผัสหุ่นยนต์ขณะท าการแข่งขัน จนกว่าจะไดร้ับอนญุาตจากกรรมการ 
5. หากมีการท าผิดกฎกติกา หรือข้อก าหนด หรือละเมิดข้อบังคับข้อใด จะถูกตัดสิทธ์ิในการแข่งขัน 
6. ค าชี ขาดของคณะกรรมการตัดสินถือว่าเป็นทีส่ิ นสุด 

 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 

พิจารณาจาการแข่งขัน 2 ครั ง โดยท าการคัดเลอืกระยะเวลาที่น้อยที่สุด (เอาเวลาครั งที่ดีทีสุ่ด) ในการแข่งขันหากทั ง
สองทีมที่แข่งขันไมจ่บการแข่งขัน ให้ทมีที่ว่ิงได้ระยะไกลกว่าเป็นผู้ชนะ 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัล และเกียรตบิัตร 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   จ านวน 2 รางวัล    เกียรติบัตร 

 

หมายเหตุ    

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าส าราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบรุี 76000 
โทร : 0-3240-5502 0-3270-8619 
โทรสาร : 0-3240-5502  
email : intech.pbru@mail.pbru.ac.th 
https://intech.pbru.ac.th/ 
 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
กิจกรรม    แข่งขันยุวชนนักพัฒนาสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในจังหวัดเพชรบุรี 
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันท่ี 4 ธันวาคม 2561                เวลา  09.00-12.00 น. 
สถานท่ี     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ประสานงาน    ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฏ์สรศักด์ิ   โทรศัพท์ 086-8063892 
อีเมล์ Kobkul_v@hotmail.com   เว็บไซต ์ http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม  5  คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.1–3 ปวส.1-2) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย ์  บุคคลท่ัวไป 
 
กติกาการแข่งขัน/เง่ือนไข/วิธีการ 

1. มีความรู้เรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2. มีความรู้เรื่องการเขียนโครงงาน 
3. มีความสามารถเรื่องการน าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาประยุกต์ใช้ในงานพฒันา 

 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 

1. มีความรู้เรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจงัหวัดเพชรบุรี รอ้ยละ 40 
2. น าเอาแนวคิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในจังหวัดเพชรบุรี มาด าเนินการ หรือประยุกต์ใช้เป็น

โครงงานของตนเองได้ ร้อยละ 20 
3. สร้างโครงงานเพือ่อธิบายแนวคิดที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในงานพัฒนาได้จริง ร้อยละ 20 
4. สามารถน าเสนอ ถ่ายทอดโครงงานและเสนอรูปภาพประกอบให้กรรมการผู้ตัดสินเข้าใจ และเห็นภาพชัดเจน 

ร้อยละ 20 
 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัล และเกียรตบิัตร 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   จ านวน 2 รางวัล    เกียรติบัตร 

 

หมายเหตุ    
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
38ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบรุี 76000 
โทร.032-493268 
แฟกส์.032-493268 
http://hs.pbru.ac.th 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา  อาชวีศกึษา และอดุมศึกษา 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
กิจกรรม    ทักษะด้านนิติศาสตร์    แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันท่ี 4 ธันวาคม 2561                เวลา  09.00-12.00 น. 
สถานท่ี     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 1) ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ประสานงาน   อ.อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ อ.อรทัย  แซ่เบ๊ อ.วันรัต  รื่นบุญ โทรศัพท์ 081-315-4991 
อีเมล์ Phonglada.thu@mail.pbru.ac.th  เว็บไซต ์ http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม  2  คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1–3) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย ์  บุคคลท่ัวไป 
กติกาการแข่งขัน/เง่ือนไข/วิธีการ 

1. เป็นนักเรียนระดับ ช้ัน ม.6 ทีม ละ 3 
2. แต่ละโรงเรียนสง่ผูเ้ข้าร่วมได้ 1 ทีม 
3. วิชาที่ได้แข่งขัน 

3.1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
3.2 กฎหมายอาญา 
3.3 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
3.4 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
3.5 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 

4. การแข่งขันจะแข่งขันเพียง 1 รอบจบ ข้อสอบจ านวน 20 ข้อ 
-นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ.เพชรบรุี, จ.สมุทรสงคราม , จ.ประจวบคีรีขันธ์ , จ.ราชบุรี 

 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 
      คณะกรรมการจะช้ีแจ้ง ในล าดับต่อไป 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัล และเกียรตบิัตร 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   จ านวน 2 รางวัล    เกียรติบัตร 

 

หมายเหตุ    
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
38ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบรุี 76000 
โทร.032-493268 
แฟกส์.032-493268 
http://hs.pbru.ac.th 



โครงการแข่งขันทักษะทางวชิาการ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาตแิละนานาชาต ิราชภฏัวิจัยครั้งที ่5 

 

 
กิจกรรม    ทักษะทางศิลปะ  การแข่งขันประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วิถีวัฒนธรรมอาเซียน” 
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันที่ 4 ธันวาคม 2561                เวลา  09.00-12.00 น. 
สถานที่    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สาขาวิชาศิลปศึกษา (อาคาร 33) 
ผู้ประสานงาน   อ.สุธิดา  บุตรแขก โทรศัพท์ 083-0950609 
อีเมล์ suthida_b@hotmail.com  เว็บไซต์  http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม     คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวช.1–3) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย์   บุคคลทั่วไป 
 
กติกาการแข่งขัน/เงื่อนไข/วิธีการ 
1. หัวข้อการประกวด “วิถีวัฒนธรรมอาเซียน” 
 2. ระดับการประกวด คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3. กติกาการวาดภาพ 
  3.1 ให้ผู้เข้าร่วมประกวด จินตนาการและวาดภาพระบายสีในหัวข้อดังกล่าวลงในกระดาษร้อยปอนด์ 
  3.2 ผู้เข้าร่วมประกวด สามารถใช้สีและเทคนิคประเภทงานจิตรกรรมในประเภทต่างๆ สีน ้า หรือ สี
โปสเตอร์ (ยกเว้นสื่อผสมทั งหมด) 
  3.3 ให้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน 3 ชั่วโมง  
หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าร่วมการประกวดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง (ยกเว้นกระดาษขนาดร้อยปอนด์ 
ขนาด A2 ) 
 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 

1. ด้านการสื่อความหมายตามหัวข้อที่ก้าหนด   20 คะแนน 
ผลงานสื่อความหมายชัดเจน สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 

2. ด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และจินตนาการ   20 คะแนน 
ผลงานมีความริเริ่ม สร้างสรรค์ ไม่ซ ้า 
ผลงานสามารถแสดงจินตนาการได้ชัดเจน 

3. ด้านความสวยงามตามหลักการจัดองค์ประกอบภาพ  20 คะแนน 
ผลงานมีความงามตามหลักการจัดองค์ประกอบภาพ 
  เช่น ความมีเอกภาพ ความกลมกลืน การเน้นจุดสนใจ เป็นต้น 

4. ด้านเทคนิคและกรรมวิธีในการสร้างงาน   20 คะแนน 
ผลงานใช้เทคนิคและกรรมวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 

5. ด้านคุณภาพและคุณค่าต่อผู้ชม    20 คะแนน 
ผลงานมีความสมบูรณ์ มีคุณภาพและสร้างความสนใจในเนื อหาได้ชัดเจน 

 

 

 



โครงการแข่งขันทักษะทางวชิาการ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาตแิละนานาชาต ิราชภฏัวิจัยครั้งที ่5 

 

 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ  จ้านวน 1 รางวัล    โล่รางวัล และเกียรติบัตร (พร้อมทุนการศึกษา) 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ้านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร (พร้อมทุนการศึกษา) 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ้านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร (พร้อมทุนการศึกษา) 
รางวัลชมเชย   จ้านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร (พร้อมทุนการศึกษา) 

 

หมายเหตุ    

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
38ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 
โทร.032-493268 
แฟกส์.032-493268 
http://hs.pbru.ac.th 
 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
กิจกรรม    สัมมนาสื่อการอ่านเพ่ือพัฒนาสุขภาวะตลาดนัดสื่อการอ่าน ครู และนักเรียน 
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันท่ี 4 ธันวาคม 2561             เวลา  09.00-12.00 น. ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
สถานท่ี      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ประสานงาน   อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม โทรศัพท์ 081-0089968 
อีเมล์       เว็บไซต ์ http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม   ไม่จ ากัดจ านวนคน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.1–3 ปวส.1-2) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย ์  บุคคลท่ัวไป 
 
กติกาการแข่งขัน/เง่ือนไข/วิธีการ 

ผู้เข้าร่วม  สมัมนา สสส. มรภ.เพชรบรุี โรงเรียนเครือข่าย 20 แห่ง 
 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 
 คณะกรรมการจะช้ีแจง ในล าดับต่อไป 

รางวัล 

ไม่ม ี
 

หมายเหตุ    

  จ านวนผู้ร่วมเสวนา  150 คน 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
38ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบรุี 76000 
โทร.032-493268 
แฟกส์.032-493268 
http://hs.pbru.ac.th 
 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
กิจกรรม    การประกวดบอนไซ (สมาคมบอนไซ จังหวัดเพชรบุรี) 
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันที่ 2-4 ธันวาคม 2561              เวลา  09.00-12.00 น. 
สถานท่ี      บริเวณหลวงพ่อเกตุน้อย หน้าอาคารศิลปวัฒนธรรม 
ผู้ประสานงาน   ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช  โทรศัพท์ 081-8567806 โทรสาร 032293268 

นายชาญไชย ชาวห้วยหมาก   081-0089480    
อีเมล์   -    เว็บไซต ์ http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแข่งขั้น  บุคคล ไม่จ ากัดจ านวนคน   ทีม   ไม่จ ากัดจ านวนคน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1–3) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย ์  บุคคลท่ัวไป 
 
กติกาการแข่งขัน/เง่ือนไข/วิธีการ 

1. ลงทะเบียน/ส่งใบสมัคร พร้อมต้นไม้ 
วันที่ 2 ธันวาคม 2561   10.00 – 13.00 น.  ลงทะเบียน 
    14.00 – 16.00 น.  กรรมการพิจารณา ต้นไม้ 
    16.00 น.  ประกาศผล 
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 9.00 – 16.00 น.  แสดง/เปิดให้ชมต้นไม ้

2. ประเภทต้นไม้ 
ไม้มาตรฐานใหม่ และไม้มาตรฐานเก่า 

 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 

1. รูปทรง 
2. อายุของต้นไม ้
3. ความสมบรูณ์ 
4. ภาพรวม 

กติกาการตัดสินการประกวด 

 โดยคณะกรรมการของสมาคมบอนไซไทย ตัดสินตามเกณฑ์ ดังนี้ 

1. มีราก หรือสันรากแผ่กระจายโดยรอบต้นอย่างสมดลุ และสวยงาม 
2. โดนไม้เหนือสันรากเรื่อยข้ึนไป จนถึงยอดอย่าสวยงามและสมดุล 
3. กิ่งหลัก มีความอ่อนช้อยได้ขนาด และอยู่ในต าแหน่งที่แผ่นที่เหมาะสม 
4. กิ่งย่อย รายละเอียด และใม้ต้องมีขนาดเหมาะสมและสมดุลกับกิ่งหลัก ยิ่งมรีายละเอียดมาก ยิ่ง

หมายถึงใม้นั้นถูกเพาะเลี้ยงมายาวนาน 
5. ยอดมีความสมบรูณ์และมีความเป็นพุ่มสมดลุกับกิ่งและส่วนต่างๆของล าต้น 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

6. องค์ประกอบของเครื่องปลกูและกระถางต้องมีขนาดและต าแหน่งการวางไม้ที่เหมาะสมรวมถึงความ
สะอาดของหน้าดิน 

7. ภาพโดยรวม รูปทรงไดส้ัดส่วน มีความสมดุลจากดินถึงยอด มองดูแล้วงดงามน่าประทับใจ 
8. ไม้รางวัลยอดเยี่ยมจะต้องไม่มีการเจาะลวด 
9. ไม้ที่น าซากมาตกแต่ง จะไม่มกีารตัดสินรางวัลยอดเยี่ยม 

รางวัล 

1. ประเภท ทรงต้น ไม้เก่า  จ านวน 10 รางวัล     
2. ประเภท ไม่ทรงต้น ไม้เก่า   จ านวน 10 รางวัล 
3. ประเภท ไม้ใหม ่    จ านวน 25 รางวัล 
4. ประเภท ไม้จิ๋ว     จ านวน   5 รางวัล 
5. รางวัลยอดเยี่ยม ไม้เก่า  จ านวน   1 รางวัล 

 

หมายเหตุ    

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
38ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบรุี 76000 
โทร.032-493268 
แฟกส์.032-493268 
http://hs.pbru.ac.th 
 



โครงการแข่งขันทักษะทางวชิาการ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาตแิละนานาชาต ิราชภฏัวิจัยครั้งที ่5 

 

 
กิจกรรม    การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C 
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันที่ 4 ธันวาคม 2561                เวลา 08.30 – 12.00 น.  ห้อง 26201  
สถานที่   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 26)    
ผู้ประสานงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุต บุศราทิจ   โทรศัพท์ 081-9348048 
อีเมล์ jarut.bus@mail.pbru.ac.th   เว็บไซต์  http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม  2  คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวช.1–3 ปวส.1-2) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย์   บุคคลทั่วไป 
 
กติกาการแข่งขัน/เงื่อนไข/วิธีการ 

1. โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน 
2. ภาษา C 
3. ต้องได้คะแนนเกิน 60% จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 

 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 

1. อัลกอริทึมท่ีดี 30% 
2. การใช้หน่วยความจ าน้อย 25% 
3. การใช้ความเร็วในการประมวลผลน้อย 25% 
4. การใช้เวลาในการประมวลผลน้อย 20% 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัล และเกียรติบัตร (พร้อมโควตาการเข้าศึกษาต่อ) 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร (พร้อมโควตาการเข้าศึกษาต่อ) 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร (พร้อมโควตาการเข้าศึกษาต่อ) 
รางวัลชมเชย   จ านวน 2 รางวัล    เกียรติบัตร 

 

หมายเหตุ    

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000  
โทร : 032-493-240 ต่อ 112  
Email : it.pbru2013@gmail.com 
http://www.it.pbru.ac.th/ 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
กิจกรรม   ทักษะนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร   การประกวดหนังสั้น“มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น”  
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันท่ี 4 ธันวาคม 2561      เวลา 08.30 – 12.00 น.  ห้อง ปฏิบัติการนิเทศศาสตร์  
สถานท่ี   คณะวิทยาการจัดการ  (อาคาร 18)  
ผู้ประสานงาน  ดร.เมธาวิน สาระยาน   โทรศัพท์ 082-8177995 
อีเมล์       เว็บไซต ์ http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม  5  คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.1–3 ปวส.1-2) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย ์  บุคคลท่ัวไป 
กติกาการแข่งขัน/เง่ือนไข/วิธีการ 

1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
1.1 ประกวดประเภททีม  ทีมละไม่เกิน 5 คน  
1.2 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. (ต่างระดบัช้ันได้ แต่ในทีมเดียวกันต้องอยู่ในกลุ่ม มัธยมศึกษา

ตอนปลาย) 
2. เอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย 
2.1 ใบสมัครตัวจริง 
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ชุด/คน 
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือ ส าเนาหลกัฐานการเป็นนักศึกษา จ านวน ๑ ชุด/คน  
2.4 รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป/คน 
2.5 DVD ผลงาน 
3.หลักเกณฑ์/เง่ือนไข 
3.1.เนื้อหาหนังสั้น มีความยาวไม่เกิน 5 นาที (รวมไตเติล้ของโครงการตอนเริม่ต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย) 

และไม่เคย เผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน 
3.2. ต้องเป็นหนังสั้นทีส่ร้างสรรค์ น าเสนอเนือ้หาที่แสดงถึง “มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถ่ิน”  
3.3. ผู้เข้าประกวดต้องอธิบายถึงแนวคิดในการจัดท าเนื้อเรือ่ง หนังสั้น ว่ามีแรงบันดาลใจ/แรงจูงใจอย่างไร 

โดยไม่จ ากัด  
3.4. หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพ ไทย / Eng   
3.5. เนื้อหาในหนงัสั้นต้องไม่มกีารพาดพงิเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อ

สถาบันชาติ   ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยค าที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และกอ่ใหเ้กิดความแตกแยกใน
สังคม   ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด  

3.6. ไม่เป็นผลงานที่ท าซ้ า  ดัดแปลง และไมเ่คยน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด 
3.7. คณะกรรมการจัดงานฯขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสิทธ์ิผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องช้ีแจงเหตุผลใด 

ๆ หาก ตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมกีารลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้อื่น 
3.8. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสทิธ์ิของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี
3.9. การสง่หนังสั้นเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 
3.10. ทางโครงการขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆของการประกวด โดยไม่

จ าเป็นต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
3.11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
4. รายละเอียดการตัดสิน  
4.1 คัดเลือกผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ จ านวน 10  ผลงาน 
4.2 น าเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศบนเวทีให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา  
4.3 เกณฑ์การพจิารณาผลงาน  

1. ประเด็น เนือ้หา ที่น าเสนอ                          50 คะแนน 
2. ความคิดสร้างสรรค์                                   20 คะแนน 
3. คุณภาพการผลิต  (ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง)  20 คะแนน 
4. ผลการโหวตจากผูเ้ข้าร่วมฟงัการน าเสนอ                     10        คะแนน 

 
5.ระยะเวลาด าเนินการ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ (30 ตุลาคม 2561) 
- ระยะเวลาจัดท าผลงาน (กันยายน – 30 ตุลาคม 2561) 
- ก าหนดส่งผลงานพร้อมใบสมัคร (15 พฤศจิกายน 2561) 
- ประกาศผลทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ (30 พฤศจิกายน 2561) 
- ประกวดรอบชิงชนะเลิศ (4 ธันวาคม 2561) 
ท่ีอยู่ในการจัดส่งผลงาน  
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
เลขที่ 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าส าราญ ต.นาวุ้ง อ.เมอืง จ.เพชรบรุี 76000 โทรศัพท์ 032 493 269  

           โทรสาร 032 493 269  
 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 

คณะกรรมการจะช้ีแจ้งในล าดับต่อไป 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัล และเกียรตบิัตร (ทุนการศึกษา 4,000 บาท) 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร (ทุนการศึกษา 3,000 บาท) 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร (ทุนการศึกษา 2,000 บาท) 
รางวัลชมเชย   จ านวน 2 รางวัล    เกียรติบัตร  

 

หมายเหตุ    

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
เพชรบรุี-หาดเจ้าส าราญ นาวุ้ง เมอืง เพชรบุรี 76000 
โทร : 032-493-269 
http://mit.pbru.ac.th/ 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
กิจกรรม    ทักษะการน าเสนอผ่านโปรแกรม Microsoft office power point  
              หัวช้อ “มหาวิทยาลยัราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น”  
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันท่ี 4 ธันวาคม 2561       เวลา 08.30 – 12.00 น. ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1864  
สถานท่ี   คณะวิทยาการจัดการ   (อาคาร 18) 
ผู้ประสานงาน    อาจารย์วรวุทธิ์  ยิ้มแย้ม   โทรศัพท์ 094-9929455 
อีเมล์       เว็บไซต ์ http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม    คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.1–3) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย ์  บุคคลท่ัวไป 
 
กติกาการแข่งขัน/เง่ือนไข/วิธีการ 

1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
1.1 ประกวดประเภทเดี่ยว  สถานศึกษาละไม่เกิน 2 คน  
1.2 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  
2. เอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย 
2.1 ใบสมัครตัวจริง 
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ชุด/คน 
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือ ส าเนาหลกัฐานการเป็นนักศึกษา จ านวน ๑ ชุด/คน  
2.4 รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป/คน 

กตกิาการแข่งขัน : 
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมข้อมลูเนื้อหาสาระ รูปภาพ เอกสารต่าง ๆ ในลักษณะไฟล์ข้อมูลมาเอง ใช้เวลา

ในการจัดทา Power Point จานวน 2 ช่ัวโมง และนาเสนอผลงานคนละ 10 นาที 
2. ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 เท่านั้น (เมนูภาษาอังกฤษ) สร้างงาน

นาเสนอจากข้อมลูทีเ่ตรียมมา ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ในช่วงเช้า เวลา 09.30 - 11.30 น. 
3. ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ช่วงเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ต่อ

คณะกรรมการ 
4. การแข่งขันเป็นการแข่งขันรายบุคคล ตัวแทนสถาบันละ 2 คน 
5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าหอ้งสอบก่อนเวลา 15 นาท ีและหากมาหลงัจากที่เริ่มสอบแล้ว 15 นาทีจะถูกตัด

สิทธ์ิในการแข่งขัน 
6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแสดงบัตรนกัศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ต่อผู้คุมการแข่งขัน 
7. ผู้เข้าแข่งขันที่ทจุริต จะถูกปรบัใหห้มดสิทธิการแข่งขัน 

ระเบียบการแข่งขัน 
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัวต่อกรรมการด าเนินการแข่งขัน ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องมือและอปุกรณ์ต่างๆ ที่ก าหนดมาเองตามรายการที่ได้ระบุไว้ใหพ้ร้อมก่อน

การแข่งขัน 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
3. ในระหว่างการแข่งขัน จะไม่อนญุาตให้ผูเ้ข้าแข่งขันออกนอกบรเิวณที่ทาการแข่งขัน 
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายเรียบรอ้ย 
5. ผู้เข้าแข่งขันต้องมบีัตรประจ าตัวนักศึกษา ของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่หรอืมีบัตรประจาตัวประชาชนแสดง

ต่อคณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน 
6. กรณีผู้แข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัการแข่งขันใหส้อบถามคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันเท่านั้น 
7. ห้ามมิให้น าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้เข้าไปในบรเิวณที่ท าการแข่งขัน (หลงัจาก

ที่กรรมการควบคุมการแข่งขันพิจารณาแล้ว) 
8. การแข่งขันจะดาเนินการตามวัน เวลา ที่ก าหนดไว้ 
9. การพิจารณาคะแนน ให้ถือมติของคณะกรรมการผู้ควบคุมและกรรมการตัดสินเป็นเด็ดขาด 
10. กรณีเกิดปญัหาใด ๆ ข้ึนระหว่างการแข่งขัน ให้ประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาและช้ีขาด 
11. นักศึกษา 1 คน มีสิทธ์ิเข้าแข่งขันได้ 1 รายการเท่านั้น 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 
 คณะกรรมการจะช้ีแจ้งในล าดับต่อไป 

 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัล และเกียรตบิัตร (ทุนการศึกษา 4,000 บาท) 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร (ทุนการศึกษา 3,000 บาท) 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร (ทุนการศึกษา 2,000 บาท) 
รางวัลชมเชย   จ านวน 2 รางวัล    เกียรติบัตร 

 

หมายเหตุ    

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
เพชรบรุี-หาดเจ้าส าราญ นาวุ้ง เมอืง เพชรบุรี 76000 
โทร : 032-493-269 
http://mit.pbru.ac.th/ 
 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
กิจกรรม    การตอบปัญหาความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ 
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันท่ี 4 ธันวาคม 2561        เวลา 08.30 – 12.00 น.  ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร ์  
สถานท่ี   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  (อาคาร 29)  
ผู้ประสานงาน    อ.วรัฏฐา เหมทอง   โทรศัพท์ 084-0247820 
อีเมล์       เว็บไซต ์ http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม  3  คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.1–3 ปวส.1-2) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย ์  บุคคลท่ัวไป 
 
กติกาการแข่งขัน/เง่ือนไข/วิธีการ 
 คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน 
 นิสิต/นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้ศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ จ านวนทีมละไมเ่กิน 3 คน 

แต่ละสถาบันส่งได้ไมเ่กิน 3 ทีม 
 รายละเอียดการแข่งขัน 

รอบแรก 
 ชุดค าถามจะเป็นลักษณะ multiple choice 4 ตัวเลือก โดยใช้ PowerPoint ในการถาม และมีกระดาษให้

นักศึกษาเขียนค าตอบ 
 ชุดค าถามมีจ านวน 30 ข้อ ขอบขา่ยเน้ือหาที่ใช้ในการแขง่ขัน คอื ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบกระดูก ระบบ

กล้ามเน้ือ ระบบประสาท ระบบการไหลเวยีน ระบบการหายใจ ระบบการย่อยอาหาร ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ 
ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบการสืบพันธุ ์

 ชุดค าถามแต่ละข้อจะมีเวลาข้อละ 1 นาที 
 การตัดสินในรอบแรกจะคดัเลือกทีมที่ไดค้ะแนนสูงสุดโดยเรียงล าดับ 1-5 มีสิทธิเขา้แขง่ขันในรอบที่สองต่อไป (กรณี

ที่คะแนนเท่ากันจะได้เขา้รอบเช่นกัน) 
รอบสอง 

 ข้อค าถามจะเป็นลักษณะถาม- ตอบ โดยใชเ้ทคโนโลยีกายวิภาคศาสตร์ 3 มิติ (3D anatomy : SECTRA)  และ
โมเดลหุ่นจ าลองร่างกายมนุษย์เป็นชดุค าถาม และมีกระดานไวท์บอร์ดให้นักศึกษาเขยีนค าตอบ 

 นักศึกษาต้องเขียนค าตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องทุกตวัสะกด(เท่าน้ัน) จึงจะไดค้ะแนน 
 ค าถามมีจ านวน 20 ข้อ แต่ละข้อจะมีเวลาข้อละ 1 นาท ี
 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ 

 ข้อก าหนดในการแขง่ขัน 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตัวผูเ้ข้าแขง่ขันในทุกกรณี 
 ผู้เข้าแขง่ขันต้องแต่งกายด้วยชุดนิสติ/นักศึกษา ทีถู่กต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
 ผู้เข้าแขง่ขันต้องแสดงบัตรประจ าตัวนิสติ/นักศึกษา ต่อกรรมการก่อนการเข้าแขง่ขันในทุกรอบ 
 คณะกรรมการได้จัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเขียนใหผู้้เข้าแขง่ขันแล้ว ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์ใดและเคร่ืองเขยีนทุก

ชนิดเขา้ในสนามแขง่ขัน 
 ผลค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 
 คณะกรรมการจะแจง้ใหท้ราบในล าดับต่อไป 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัลและเกียรติบัตร (พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท) 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัลและเกียรติบัตร (พร้อมทุนการศึกษา  5,000 บาท) 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัลและเกียรติบัตร (พร้อมทุนการศึกษา  3,000 บาท) 
รางวัลชมเชย   จ านวน 2 รางวัล    โล่รางวัลและเกียรติบัตร (พร้อมทุนการศึกษา  1,000 บาท 2 รางวัล) 

 

หมายเหตุ    

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าส าราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ. เพชรบุรี 76000 
โทร.032-493300 ต่อ 2222 โทรสาร.032-405558 
http://nurse.pbru.ac.th/ 



โครงการแข่งขันทักษะทางวชิาการ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาตแิละนานาชาต ิราชภฏัวิจัยครั้งที ่5 

 

 
กิจกรรม    การตอบปัญหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันที่ 4 ธันวาคม 2561         เวลา 08.30 – 12.00 น.  ห้อง 29604  
สถานที่   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  (อาคาร 29)  
ผู้ประสานงาน    อ.วรัฏฐา เหมทอง   โทรศัพท์ 084-0247820 

อ. จิตรรดา พงศธราธิก      0818459515 
อีเมล์       เว็บไซต์  http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม  3  คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวช.1–3 ปวส.1-2) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย์   บุคคลทั่วไป 
 
กติกาการแข่งขัน/เงื่อนไข/วิธีการ 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนทีมละ 3 คน แต่ละสถาบันส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม 

เอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย 

 ใบสมัครตัวจริง 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด/คน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือ ส าเนาหลักฐานการเป็นนักเรียน จ านวน 1 ชุด/คน  
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป/คน 

รายละเอียดการแข่งขัน 

รอบแรก 
 ค าถามจะเป็นลักษณะ multiple choice 4 ตัวเลือก โดยใช้ PowerPoint ในการถาม และมีกระดาษให้

นักเรียนเขียนค าตอบ 
 ชุดค าถามมีจ านวน 30 ข้อ ขอบข่ายเนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 

ชีววิทยาของมนุษย์ สุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จ 
มหิตลาทิเบต อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 ค าถามแต่ละข้อจะมีเวลาข้อละ 1 นาท ี
 การตัดสินในรอบแรกจะคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงสุดโดยเรียงล าดับ 1-5 มีสิทธิเข้าแข่งขันในรอบที่สองต่อไป 

(กรณีที่คะแนนเท่ากันจะได้เข้ารอบเช่นกัน) 
รอบสอง 

 ข้อค าถามจะเป็นลักษณะถามตอบอัตนัย (Short Answer Questions) โดยใช้ PowerPoint เป็นข้อค าถาม 
และมีกระดานไวท์บอร์ดให้นักศึกษาเขียนค าตอบ 

 ค าถามมีจ านวน 20 ข้อ แต่ละข้อจะมีเวลาข้อละ 1 นาที โดยค าถามที่ใช้ถามมีเนื้อหาดังนี้ 



โครงการแข่งขันทักษะทางวชิาการ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาตแิละนานาชาต ิราชภฏัวิจัยครั้งที ่5 

 

 ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาการ
ของโรคท่ัวไปที่ควรรู้ สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน  

 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ หากมีทีมที่คะแนนเท่ากัน จะมีค าถามข้อพิเศษตัดสินจนกว่าจะได้ ผู้ชนะ 

ข้อก าหนดในการแข่งขัน 

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขันในทุกกรณี 
 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกระเบียบของสถาบัน 
 ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักเรียนต่อกรรมการก่อนการเข้าแข่งขันในทุกรอบ 
 คณะกรรมการได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้ผู้เข้าแข่งขันแล้ว ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์เครื่องเขียนทุก

ชนิดเข้าในการแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันที่ทุจริต จะถูกปรับให้หมดสิทธิการแข่งขัน 
 ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

* หมายเหตุ: รูปแบบของการแข่งขันและระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางคณะ
กรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัลและเกียรติบัตร (พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท) 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัลและเกียรติบัตร (พร้อมทุนการศึกษา  5,000 บาท) 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัลและเกียรติบัตร (พร้อมทุนการศึกษา  3,000 บาท) 
รางวัลชมเชย   จ านวน 2 รางวัล    โล่รางวัลและเกียรติบัตร (พร้อมทุนการศึกษา  1,000 บาท 2 รางวัล) 

 

หมายเหตุ    

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าส าราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ. เพชรบุรี 76000 
โทร.032-493300 ต่อ 2222 โทรสาร.032-405558 
http://nurse.pbru.ac.th/ 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
กิจกรรม    การแข่งขัน  PBRU MASTER CHEF  

    ประเภทอาหารจานเดียว โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น “ชะคราม”ระดับมัธยมปลาย 
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันท่ี 4 ธันวาคม 2561                เวลา 13.30 – 14.30 น.  ห้อง 301 
สถานท่ี   ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
ผู้ประสานงาน    อาจารย์ณปภา หอมหวล   โทรศัพท์ 093 2479654 

อาจารย์อารี น้อยส าราญ   โทรศัพท์  089 0870819 หรือ 03249326 
อีเมล์       เว็บไซต ์ http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม  2  คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.1–3 ปวส.1-2) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย ์  บุคคลท่ัวไป 
 
กติกาการแข่งขัน/เง่ือนไข/วิธีการ 

1. จ านวนสมาชิกใน 1 ทีม จ านวน ไม่เกิน ทีมละ 2 คน อยู่ในระดับมัธยมปลาย โดย 1 โรงเรียน สมัครได้ 1 
ทีมเท่านั้น 

2. เวลาที่ใช้ในการประกวด คือ 60 นาที เริ่มตั้งแต่ 13.30 – 14.30 น. โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมา
รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขันจริง 1 ช่ัวโมง พร้อมส่งสูตรอาหาร จ านวน 1 ชุด 

3. ในการท าอาหารจานเดียว ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาช่ัง ตวง วัด ส่วนผสมในระยะเวลาการแข่งขันเท่านั้น 
โดยห้ามตกแต่ง หรือ เตรียมวัตถุดิบมาก่อน 

4.   ปริมาณทีจ่ะต้องจัดเสริ์ฟ ในการแข่งขัน คือ 2 จาน ๆละ 1 เสิร์ฟ โดยจัดเสริ์ฟ 2 จุด  
4.1 จุดที่ 1 ให้กรรมการ เพื่อให้คะแนน 
4.2 จุดที่ 2 ส าหรบัถ่ายรูปอาหารที่ส าเรจ็แล้ว   

5. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทมีสามารถสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปถึงวันที่   15 พฤศจิกายน 2561 โดยส่งใบ 
สมัครได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   หรือส่งแฟกซ์ 032-493266  

6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะตอ้งเตรียมวัตถุดิบมาทั้งหมด  โดยทางมหาวิทยาลัยจะเตรียมอปุกรณ์ ได้แก่ 
กระทะ อ่างผสม ลงัถึง ถ้วยแบ่ง เตาแกส๊  โต๊ะขาวพับขา ไว้ให้ และเตรียมพื้นที่ส าหรบัจัดเสริ์ฟไว้ให้
เท่านั้น  

สามารถส่งใบสมัครได้ท่ี 

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ด้วยตัวเองที่ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือทางไปรษณีย์ (ที่อยู่ 38 ม. 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000) 
หรือส่งแฟ็กซ์ 032-493266 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม อาจารย์ณปภา หอมหวล 093 2479654 หรือ 
อาจารย์อารี น้อยส าราญ 089 0870819 หรือ 032493266  

   หมายเหตุ    1 โรงเรียน สมัครได้เพียง  1 ทีมเท่าน้ัน 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
 
 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 

1 รสชาติ       (40 คะแนน) 
2 สีสัน กลิ่น     (10 คะแนน) 
3 ลักษณะเน้ือสัมผัส       (15 คะแนน) 
4 ความคิดสร้างสรรค์และการจัดตกแต่งจานอาหาร   (15 คะแนน) 
5 ถูกสุขลักษณะ       (15 คะแนน) 
6 การน าเสนอผลงาน ตรงต่อเวลาที่ก าหนด   (5 คะแนน) 

 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัล และเกียรตบิัตร 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   จ านวน 2 รางวัล    เกียรติบัตร 

 

หมายเหตุ    

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266  
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th  
http://sci.pbru.ac.th 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา  อาชวีศกึษา และอดุมศึกษา  
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
กิจกรรม    การแข่งขัน  PBRU MASTER CHEF  

    ประเภทอาหารคาว และ หวาน โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น “อาหารทะเล และ กล้วยหอมทอง”  
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันท่ี 4 ธันวาคม 2561                เวลา 09.30 – 11.30 น.  ห้อง 202 
สถานท่ี   ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
ผู้ประสานงาน    อาจารย์ณปภา หอมหวล   โทรศัพท์ 093 2479654 

อาจารย์อารี น้อยส าราญ   โทรศัพท์  089 0870819 หรือ 03249326 
อีเมล์       เว็บไซต ์ http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม  2  คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.1–3 ปวส.1-2) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย ์  บุคคลท่ัวไป 
 
กติกาการแข่งขัน/เง่ือนไข/วิธีการ 

1. จ านวนสมาชิกใน 1 ทีม จ านวน ไม่เกิน ทีมละ 2 คน เป็นบคุคลทั่วไป  (อายุ  15 ปี ข้ึนไป) 
2. เวลาที่ใช้ในการประกวด คือ 90 นาที เริ่มตั้งแต่ 09.30 – 11.00 น. โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมา

รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขันจริง 1 ช่ัวโมง พร้อมส่งสูตรอาหาร จ านวน 1 ชุด 
3. ในการท าอาหารคาว และหวาน ผูเ้ข้าแข่งขันจะต้องมาช่ัง ตวง วัด ส่วนผสมในระยะเวลาการแข่งขัน

เท่านั้น โดยห้ามตกแต่ง หรอื เตรียมวัตถุดิบมาก่อน 
4.   ปริมาณทีจ่ะต้องจัดเสริ์ฟ ในการแข่งขัน คือ 2 จานๆละ 1 เสริ์ฟ โดยจัดเสริ์ฟ 2 จุด  

4.1 จุดที่ 1 ให้กรรมการ เพื่อให้คะแนน 
4.2 จุดที่ 2 ส าหรบัถ่ายรูปอาหารที่ส าเรจ็แล้ว   

5. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมสามารถสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปถึงวันที่   15 พฤศจิกายน 2561 โดยส่งใบ สมัคร
ได้ทีค่ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   หรอืสง่แฟกซ์  

    032-493266  
6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะตอ้งเตรียมวัตถุดิบมาทั้งหมด  โดยทางมหาวิทยาลัยจะเตรียมอปุกรณ์ ได้แก่ 

กระทะ อ่างผสม ลงัถึง ถ้วยแบ่ง เตาแกส๊  เตาอบ โต๊ะขาวพับขา ไว้ให้ และเตรียมพื้นที่ส าหรบัจัดเสริ์ฟไว้
ให้เท่านั้น  

สามารถส่งใบสมัครได้ท่ี 

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ด้วยตัวเองที่ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือทางไปรษณีย์ (ที่อยู่ 38 ม. 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000) 
หรือส่งแฟ็กซ์ 032-493266 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม อาจารย์ณปภา หอมหวล 093 2479654 หรือ 
อาจารย์อารี น้อยส าราญ 089 0870819 หรือ 032493266  

   หมายเหตุ    1 โรงเรียน สมัครได้เพียง  1 ทีมเท่าน้ัน 



โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดบัมัธยมศึกษา  อาชวีศกึษา และอดุมศึกษา  
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัยคร้ังที่ 5 

 

 
 
 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 

1 รสชาติ       (40 คะแนน) 
2 สีสัน กลิ่น     (10 คะแนน) 
3 ลักษณะเน้ือสัมผัส       (15 คะแนน) 
4 ความคิดสร้างสรรค์และการจัดตกแต่งจานอาหาร   (15 คะแนน) 
5 ถูกสุขลักษณะ       (15 คะแนน) 
6 การน าเสนอผลงาน ตรงต่อเวลาที่ก าหนด   (5 คะแนน) 

 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัล และเกียรตบิัตร 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   จ านวน 2 รางวัล    เกียรติบัตร 

 

หมายเหตุ    

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266  
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th  
http://sci.pbru.ac.th 
 



โครงการแข่งขันทักษะทางวชิาการ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดบัชาตแิละนานาชาต ิราชภฏัวิจัยครั้งที ่5 

หมายเหตุ  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขนั กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขนัแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

 

 

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับมัธยมศึกษา อาขีวศึกษา และอุดมศึกษา 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 
วันที่สมัคร………./………../……… 

กิจกรรม ................................................................................................................................................................ 
สถาบันการศึกษา/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย  ........................................................................................................... 
ที่อยู่...................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์  ................................................... อีเมล์......................................................................................... 
ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล    ทีม  ...............  คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.1–3 ปวส.1-2) 
 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย์   บุคคลทั่วไป 

 
ครู/อาจารย์/ผู้จัดการทีม....................................................................................โทรศพัท์.................................... 
 

ชื่อทีม : 

ชื่อ – สกุล : อาย ุ: 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ระดับชั้น :  

หมายเลขโทรศัพท ์: E-mail : 

  

ชื่อ – สกุล : อาย ุ: 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ระดับชั้น :  

หมายเลขโทรศัพท ์: E-mail : 

  

ชื่อ – สกุล : อาย ุ: 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ระดับชั้น :  

หมายเลขโทรศัพท ์: E-mail : 

*สามารถส าเนาใบสมัครเพ่ิมได้ 

ลงชื่อ ครู/อาจารย์/ผู้จัดการทีม                                                             
                                                          (..........................................................................) 
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