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กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ ครั้งที่ 41 

“ตาลโตนดเกมส” 
26 - 27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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(ราง) 

กติกา/เกณฑการตัดสนิทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ คร้ังท่ี 37 “ตาลโตนดเกมส” 

26 - 27 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที่ ประเภททักษะ กิจกรรม หนา 
1 ทักษะดานการศึกษาปฐมวัย (3 กิจกรรม) 1) การเลานิทานปากเปลาสําหรับเด็กปฐมวัย  3 
  2) การจัดปายนิเทศสําหรับเด็กปฐมวยั 4 
  3) การแสดงลีลาทาทางประกอบเพลงเด็ก 5 
2 ทักษะดานภาษาอังกฤษ (3 กิจกรรม) 4) Story Telling  6 
  5) Back to the Board  7 
  6) Impromptu Role Play 

7) Impromptu Cartoon Description 
9 
12 

3 ทักษะดานสังคมศึกษา (2 กิจกรรม) 8) การตอบปญหาดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา  
   สังคม วิทยาศาสตร และอาเซียนศกึษา 

14 

  9) การประกวดมารยาทไทย 16 
4 ทักษะดานรัฐประศาสนศาสตร และนิติศาสตร 10) การกลาวสุนทรพจนทางการเมือง 18 
 (3 กิจกรรม) 11) การตอบปญหาดานรัฐประศาสนศาสตร 19 
  12) การตอบคําถามดานนิติศาสตร 20 
5 ทักษะดานโรงแรมและการทองเที่ยว 13) การจัดโตะอาหาร 22 
 (4 กิจกรรม) 14) การผสมเคร่ืองดื่มประเภท Classic Bartender 24 
  15) การปฏิบัติการทักษะมัคคุเทศก (บรรยายใหความรูแกนักทองเที่ยว) 26 
  16) การตอบคําถามการทองเที่ยวในประเทศอาเซียน 27 
6 ทักษะดานภาษาไทย (5 กิจกรรม) 17) การตอบปญหาภาษาไทย  28 
  18) การกลาวสุนทรพจนภาษาไทย 29 

  19) การขับเสภาไทย 30 
  20) การอานรอยแกว 31 
  21) การคัดลายมือ  32 
7 ทักษะดานภาษาจีน (3 กิจกรรม) 

 
22) การแงขันเปดพจนานุกรมจีน 
23) การตอบคําถามความรูทั่วไปเก่ียวกับภาษาจีนและประเทศจีน 

34 
35 

  24) การแขงขันเขียนตัวอักษรจีนตามคําบอก 36 
8 ทักษะดานวิชาสารสนเทศศาสตร (1 กิจกรรม) 25) การสืบคนขอมูล 37 
9 ทักษะดานการเขียนแผนธุรกิจ (1 กิจกรรม) 26) การเขียนแผนธุรกิจ 39 
10 ทักษะดานนิเทศศาสตร (2 กิจกรรม) 27) การอานขาวในพระราชสํานักผานโทรทัศน 41 
  28) การจัดรายการสารคดีทองเที่ยวทางวิทยุกระจายเสียง 43 

11 ทักษะดานคอมพิวเตอร (8 กิจกรรม) 29) การแขงขันเขียนโปรแกรม 45 
  30) การตอบปญหาคอมพิวเตอร 47 
  31) การสรางการตูนแอนิเมชัน (Animation) 50 
  32) การฝกปฏิบัติดวยคอมพิวเตอรและเครือขาย 51 
  33) การออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่น 

34) การนําเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2013 
35) การจัดรูปแบบเอกสารดวย Microsoft Office Word 2013 
36) การใชงาน Microsoft Office Excel 2013 

53 
55 

57 
59 

  37) การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลดวย Microsoft Office Access 2013 61 
12 ทักษะดานนวัตกรรมอาหาร (1 กิจกรรม) 38) การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารพ้ืนถ่ินที่เปนอัตลักษณ 63 
13 ทักษะดานสาธารณสุข (1 กิจกรรม) 39) การออกกําลังกายเชิงประยุกต  65 
14 ทักษะดานหุนยนต (1 กิจกรรม)  40) การแขงขันหุนยนตกูภัย 67 
15 ทักษะดานการพัฒนาชุมชน (5 กิจกรรม) 41) การจับประเด็นและสื่อสารดวย mind map (แผนผังความคิด) 73 
  42) แผนทีเ่ดินดนิ 75 
  43) เสนแบงเวลา (Time Line0 77 
  44) แผนผังเครือญาต ิ 79 
  45) การพูดโนมนาวใจ 81 
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การแขงขันทักษะดานการศึกษาปฐมวัย 
 

กิจกรรมท่ี 1 :  การเลานิทานปากเปลาสําหรับเด็กปฐมวัย 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   
สถานท่ี :   ................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
 

กติกาการแขงขนั 
1. การแขงขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2  คน 
2. ระยะเวลาในการเลานิทานไมเกิน 10 นาที 
3. การเลานิทานปากเปลาโดยไมใชสือ่และอุปกรณ 
4. พิจารณาจากเกณฑการเลานิทาน โดยยดึเกณฑตามแบบประเมิน 
5. การแตงกายของผูเลาใสชุดพละหรือชุดวอรมของมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑการตัดสิน 
 1.  การเลือกนิทานเหมาะสมกับวัย   5  คะแนน 
 2.  การดําเนินการเลาตอเน่ือง เปนไปตามลําดบั 10  คะแนน 
 3.  สายตา สีหนา   5  คะแนน 
 4.  นํ้าเสียง 10  คะแนน 
 5.  บุคลิกภาพ ลีลา ทาทาง 10  คะแนน 
 6.  การเลือกใชคํา การใชภาษา คาํศัพท เหมาะสมกับเด็ก   5  คะแนน 
 7.  การใชเวลาในการเลา จับเวลาตั้งแตเริม่เลานิทาน   5  คะแนน 
     เกณฑดังน้ี 8 – 10  =  5  คะแนน 
   7 – 11  =  4  คะแนน 
   6 – 12  =  3  คะแนน 
 รวม 50  คะแนน 

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : ( 3 คน) 
 ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก   

 
ขอเสนอแนะ 
 มีผูชวยในการจับเวลา 
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การแขงขันทักษะดานการศึกษาปฐมวัย 
 

กิจกรรมท่ี 2 : การจัดปายนิเทศสําหรับเด็กปฐมวัย 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   
สถานท่ี :   ................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

กติกาการแขงขนั  
1. การแขงขันประเภททีม ทีมละ 5 คน  มหาวิทยาลัยละ 2  ทีม 
2. หัวขอจัดปายนิเทศตามหนวยการเรียนรูไดมาจาก ผูควบคมุเสนอหัวขอและประธานกรรมการจะเปนผูจับฉลาก  
3. ใชบอรดขนาด  115 เซนติเมตร x 236 เซนติเมตร (แนวนอน) 
4. เจาภาพเปนผูจัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน 
5. ระยะเวลาการแขงขัน 3 ช่ัวโมง     

 
เกณฑการตัดสิน 

1. ความสวยงาม  ความปราณีต     10  คะแนน 
2. การใชส ี       10  คะแนน 
3. ความสะอาด       10  คะแนน 
4. ความคิดสรางสรรค      10  คะแนน 
5. เน้ือหาความสอดคลองกับหนวย     10  คะแนน 

      รวม              50   คะแนน 

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : ( 3 คน) 
 ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก   
 
หมายเหตุ 

- หามผูเขาแขงขันนําโทรศัพทมือถือเขามาในบริเวณหองแขงขัน 
- หามอาจารยผูควบคมุทีมและบุคลากรภายนอก ท่ีไมใชผูแขงขันเขามาในหองแขงขัน 
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การแขงขันทักษะดานการศึกษาปฐมวัย 
 

กิจกรรมท่ี 3 : การแสดงลีลาทาทางประกอบเพลงเด็ก 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   
สถานท่ี :   ................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

กติกาการแขงขนัทักษะลีลาทาทางประกอบเพลงเด็ก 
1.  การแขงขันประเภททีม ทีมละ 5 คน มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม 
2.  ผูเขาแขงขันตองจัดเตรยีมเพลง (CD เพลง, เทปเพลง) และอุปกรณประกอบการแสดงมาเอง 

 3.  แสดงลีลาทาทางไมเกิน 10 นาที 
 
เกณฑการตัดสิน   
 1.  การเลือกเพลง (เหมาะสมกับวัย)      5  คะแนน 
 2.  จังหวะลีลา (สนุกสนาน สรางอารมณสุนทรีย)     5  คะแนน 
 3.  ทาทางประกอบ (เขากับบทเพลง)    10  คะแนน 
 4.  ความพรอมเพรียง (แสดงถึงความสามคัคีในกลุม)  10  คะแนน 
 5.  การใชเวลา (เหมาะสมตามกําหนด 7 – 10 นาที)    5  คะแนน 
 6.  ชุดและอุปกรณประกอบการแสดง      5  คะแนน 
 7.  บรรยากาศในการแสดง       5  คะแนน 
 8.  บุคลิกภาพของผูแสดง (ความมั่นใจ)        5  คะแนน 
   รวม                        50  คะแนน 

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................      
2. ..................................................................      
3. .................................................................             
4. .................................................................            

 
อาจารยผูควบคุมทีม 

1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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ทักษะดานภาษาอังกฤษ 
 

กิจกรรมท่ี 4 : Story Telling (การเลาเรื่อง) 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

กติกาการแขงขัน 
1. Each university can send 1 team that consists of 2 members of either gender and at any level.  
2 . Contestants are allowed to use their own story or an enhanced story, or adopt from other 

authors/writers.  
3. They only have eight to ten minutes maximum to present their story. Time will start when the 

contestant first speaks. They will be penalized (1  point deduction) if they are more than 3 0 
seconds under time or over time.  

4. Contestants are allowed to use props, costumes, and any electronic sound FX’s or music. 
5. All teams are required to submit their tale or story to be used in the competition to the contest 

committee on the day of competition (4 copies required). 
6. The result will be announced right after the competition.  
7. The decision of the judges is irrevocable. 
 

เกณฑการตัดสิน 
Voice Projection                                             Modulation, pause, pitch, and pace 5 
On-Stage Performance                                       Eye contact, gestures, facial expressions, emotional expression    5 
English Proficiency                                             Pronunciation, language use, mastery 5 
Costumes, Props, Sound Effects                       Interesting looks, props, and sound effects relevant to the story  5 
Story     Complete story, Interesting plot             5 
Timing    The contestants will be penalized (1-point deduction) if they are 

more than 30 seconds under time or over time. 
5 

Total Marks 30 
 
อาจารยผูควบคุมทีม 

1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         
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ทักษะดานภาษาอังกฤษ 
 

กิจกรรมท่ี 5 :  Back to the Board 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

 
Skills Requirement: 
Speaking and vocabulary 
Contestants:  
Each university nominates a team of 2 first-year-student contestants to play the game 
Competition: 
 This game is the adapted version from the board game called “Taboo”. One of the 
contestants in each team will play as a clue-giver and the other will play as a guesser. The clue-
giver will be responsible for giving verbal clues of the guess-words without using the word itself or 
any parts of the words to his/her teammate who sits with his/her back to the board or the 
screen, and is unable to see the words shown on the board or the screen. Each team will have a 
total of 60 guess-words and each word will be displayed on the board or the screen each time 
until the time runs out. Each team will play two rounds of three minutes each. The timer will be 
displayed on the screen to indicate the elapse time from the specified time interval. 
 

Setup: 
 1. Each university provides a set of 150 words (types in excel soft file) from three different 
levels of difficulty which includes easy, medium, and difficult from the CEFR list level A2, B1, and 
B2 respectively. There will be 50 words from each set, which will make up to 150 words in total. 
Both verb and noun words will be mixed in equal proportion in each set as follows: 
 Nakhon Pathom selects the guess-words from alphabet A-F 
 Kanchanaburi selects the guess-words from alphabet G-L 
 Petchaburi selects the guess-words from alphabet M-R 
 Chombueng selects the guess-words from the alphabet S-Z 
 2. One teacher representative from each university is required to attend the committee 
meeting 1 hour before the competition, for making agreement on the conduct of competition 
and the selection of the guess-words. Drawing the guess-words will be done by a computer 
system right in the meeting. In doing that, the system will draw 15 words represented from all 
university (5 words from each level set), which will make up to a total 60 guess-words set for 
each team. Any comments will be discussed further in the meeting to conclude the set of the 
words for the competition. 
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 3. 6 Extra word sets will be provided for the team that can finish 60 words faster than the 
time interval or the two teams get the equal highest score and they need to play the game again. 
 

Rules: 
 1. Clue-givers may not use the forbidden words which refers to the guess-word itself, 
including its abbreviations and any parts of it as the clues. 
 2. While the clue-giver is prompting the teammate, the teammate can make as many as 
he/she wants with no penalties for wrong guesses; however, within the whole time interval of 3 
minutes for each round. (2 rounds) 
 3. Guessers may pass on any words at any time, but those words will be returned in again 
when the other words in the same set run out. 
 4. Judges will hit the buzzer whenever violation of the rule occurs; the clue giver must 
move on to another word and continue giving clues until the time expires.  
 5. From the remaining words, the extra words sets will be provided and used either when 
the words in regular sets run out before time, or when there are two teams get the equal highest 
score and they need to play the game again. 
 

Scoring: 
 1. One point will go for the word that the team can guess correctly. 
 2. The score of each team is being kept and displayed on the screen while the team is 
playing where anybody can also monitor and request for a correction if scoring somewhat 
mistaken. 
 3. Deduction of the score will affect the total score during the violation of the game 
occurs or the end of the game if the violation is found later. 
Winner: 
 The team who has the highest score of the words that they can guess will win the 
competition. 
 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         
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ทักษะดานภาษาอังกฤษ 
 
กิจกรรมท่ี 6 : Impromptu Role Play  

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

 
กติกาการแขงขัน 
1. Four 3rd year students will be chosen by each university to take part in the competition. 
2. Each university will provide four single-word topics (all provided topic SHOULD BE NOUN, and to 
avoid biases, the provided topics SHOULD NOT BE directly related to politics, religion, sex, racism, and 
ethnicity) for the role play. (e.g., Education, Sport, London, Food, etc.) 
3. Each university will nominate one foreign English language teacher to judge the competition. 
4. The judges will not be allowed to award any points to their own university students. 
5. Two topics will be chosen from each university on the day of the competition by the nominated 
judges.  
6. The topics will be chosen by the students, unseen from the container. 
7.  Students will not be allowed to perform a role play from the topics provided by their own 
university. 
8. Each group will then be given 20 minutes to prepare their role plays. Three versions of dictionary 
including English -> English, English -> Thai, and Thai -> English will be provided as for preparation. 
9. The role plays should be five minutes in duration. 
10. Students will be allowed to introduce their characters and explain their chosen topics before the 
time starts for the role play. 
11. A bell will be rung at the four-minute mark of the role play. 
12. No electronic devices are allowed during the competition. 
13. A requested number of tables/chairs will be made available for each group to use in their 
performance. 
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เกณฑการตัดสิน 
Scoring Criteria Detailed Rubrics Marks 

Topic Relevance The students have performed a role play that is relevant to their 
chosen one-word topic. 

5 - The performance is partially on topic.  3 
- The performance is generally on topic.  4 
- The performance is completely on topic.  5 

Pronunciation The students have spoken with clear and correct pronunciation. 

5 

- The students spoke with frequent mispronunciation.  3 
- The students spoke with clear and correct pronunciation 
with a few errors. 

4 

- The students spoke with clear and correct pronunciation 
throughout the performance. 

5 

Fluency The students have performed their task with regard to fluency and 
clarity. 

10 

- The performance is generally fluent and clear with frequent  
pauses. 

5-6 

- The performance is generally fluent and clear with 
acceptable pauses. 

7-8 

- The performance is quite fluent, clear, and flowed 
throughout the performance. 

9-10 

Vocabulary The students have shown a wide range use of vocabulary, 
grammatical structures, and topical language? 

10 

- The students performed with a narrow use of vocabulary, 
grammatical structures, and topical language? 

5-6 

- The students performed with a moderate use of vocabulary, 
grammatical structures, and topical language? 

7-8 

- The students performed with a wide range use of vocabulary, 
grammatical structures, and topical language? 

9-10 

Group Participation The students in the group have participated equally in the role play. 

10 
- The students performed unequally in the role play.  5-6 
- The students performed generally equally in the role play.  7-8 
- The students performed equally for the majority throughout 
the performance. 

9-10 

Total Marks 40 
 
*Note: Marks will be deducted if the role play is under/over the allotted time of five minutes. 
More than 1 minute either side of the five minutes will incur a time penalty to be decided by the 
judges. 
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*เพ่ือใหผูเขาแขงขันแตละทีมมีเวลาในการเตรียมตัวสําหรับการแสดง 20 นาที และการแสดงจริง 5 นาทีเทากัน 
เวลาสําหรับการรับซองคําศัพทและการฝกซอมจึงกําหนดไวดังนี้ 
 

*ทีมท่ี 1  รับซองคําศัพทเวลา 13.15 น. ฝกซอมไดถึงเวลา   13.35 น. 
  เริ่มการแสดงเวลา 13.40 น. หมดเวลาในการแสดงเวลา 13.45 น. 
*ทีมท่ี 2  รับซองคําศัพทเวลา 13.25 น. ฝกซอมไดถึงเวลา   13.45 น. 
  เริ่มการแสดงเวลา 13.50 น. หมดเวลาในการแสดงเวลา 13.55 น. 
*ทีมท่ี 3  รับซองคําศัพทเวลา 13.35 น. ฝกซอมไดถึงเวลา   13.55 น. 
  เริ่มการแสดงเวลา 14.00 น. หมดเวลาในการแสดงเวลา 14.05 น. 
*ทีมท่ี 4  รับซองคําศัพทเวลา 13.45 น. ฝกซอมไดถึงเวลา   14.05 น. 
  เริ่มการแสดงเวลา 14.10 น. หมดเวลาในการแสดงเวลา 14.15 น. 
 

ส่ือ/วัสดุ/อุปกรณท่ีเจาภาพเตรียมให 
1. ไมคลอย 4 ตัว  
2. ลําโพง  
 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         
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ทักษะดานภาษาอังกฤษ 
 

กิจกรรมท่ี 7 : Impromptu Cartoon Description (2nd year student competition) 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
 

กติกาการแขงขัน 
1. Each university will provide four cartoon based drawings (see relevant examples), two of which 
will be chosen on the day by the judges, as competition entries. Digital copies of the chosen 
cartoons must be provided by each university on a thumb drive. 
2. Two second year students should be nominated by each university. (Two second year students 
from each university/ 1 team)  
3. Each university will nominate one foreign English language teacher to judge the competition. 
4. No competitor will be judged by the foreign teacher from their own university. 
5. The cartoons should have no captions or speech bubbles. All text should be blanked out from 
the chosen cartoons if necessary.  
6. The cartoons will be given numbers on the day of the competition and the competitors will 
choose the numbers from a container.  
7. Competitors will not be allowed to present cartoons from their own university. 
8. Upon making their choice the competitors will be given a printed A4 size copy to aid their 
preparation. 
9. After the choice has been made the competitors will be given ten minutes preparation time.  
10. A dictionary will be provided to aid the competitors in their preparation. The competitors can 
take notes only in words on the provided paper.  
11. The description of the cartoons is split into two sections. 
    11.1) Describe what can be seen in the cartoon. Spatial relationships, vocabulary items, 
actions. 
    11.2) Competitors will then give their interpretation of what is happening in the cartoon. 
12. A time of three minutes will be allotted for each presentation. A bell will be rung at the two 
minute thirty mark in order for students to be made aware of the time. 
  
ส่ือ/วัสดุ/อุปกรณท่ีเจาภาพเตรียมให 
1. ไมค 2 ตัว  2. ลําโพง 
3. คอมพิวเตอร    4. จอโปรเจ็คเตอร 
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เกณฑการตัดสิน (CRITERIA) 

 
Spatial relationships How well has the competitors described the cartoon in 

regard to the positioning of items/people in the picture?                 
10 

Vocabulary Has the competitors given a comprehensive description of 
the vocabulary items displayed in the picture?                 

10 

Interpretation relevance Did the competitors present a relevant interpretation of 
what is happening in the picture?                          

10 

Fluency  How well has the competitors performed with regard to 
their presentation?           

10 

Pronunciation    5 

Confidence/ Demeanour   5 

Total Marks 50 
**Timing – Time violations will receive one point penalty for each 30 seconds 
exceeding or each minus 30 seconds.  

 

 

 
อาจารยผูควบคุมทีม 

1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         
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ทักษะทางดานสังคมศึกษา 
 

กิจกรรมท่ี 8 : การตอบปญหาดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา สังคม  
                 และอาเซียนศึกษา 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

กติกาการแขงขัน 
1. การแขงขันประเภททีม ทีมละ 3 คน เฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษาและไมจํากัดชั้นป มหาวิทยาลัยละ 3 ทีม 
2. ผูเขาแขงขันตองเปนนักศึกษาภาคปกติท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก และเปน

นักศึกษารหัส 56 – 60 เทานั้น 
3. คณะกรรมการจาก 4 มหาวิทยาลัย จะตั้งคําถามพรอมเฉลยในประเด็นท่ีเก่ียวของกับวิชาทางดานสังคมศึกษา 

ไดแก 1) ภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม 2) ประวัติศาสตร 3) ปรัชญาและศาสนา 4) เศรษฐศาสตร               5) 
รัฐศาสตรและนิติศาสตร 6) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 7) ประชาคมอาเซียน 8) ภูมิปญญาและวัฒนธรรม 
ประเด็นละ 5 ขอ รวมท้ังหมด 40 ขอ 

4. คําถามตองปดผนึกไวในซองจดหมายสีขาวแบบซองจดหมายทางราชการ   
5.  ซองขอคําถามจากทุกมหาวิทยาลัยจะถูกบรรจุในกลองคําถาม  โดยคณะกรรมการแตละมหาวิทยาลัยจะเลือกขอ

คําถามดวยวิธีการจับสลากหมายเลขจนครบจํานวน 30 ขอ และขอคําถามสํารองจํานวน 5 ขอ 
6. คณะกรรมการเปนผูเลือกคําถามในแตละประเด็น รวม 30 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ประเด็นทางภู มิศาสตรและสิ่ งแวดลอม ประวั ติศาสตร  ปรัชญาและศาสนา ขอคําถามประเด็นละ 
5 ขอ รวม 15 ขอ  
ประเด็นทาง เศรษฐศาสตร รัฐศาสตรและนิติศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประชาคมอาเซียน 
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม ขอคําถามประเด็นละ 3 ขอ รวม 15 ขอ  

7. เม่ือเริ่มการแขงขันใหผูดําเนินรายการอานขอคําถามทีละประเด็นจนครบ 8 ประเด็น ใน 1 รอบ แลวจึงกลับมาเวียน
กลับมาเริ่มประเด็นแรกใหม จนครบ 30 ขอ  

8. คําถามท่ี ถูกเลือก ผูดําเนินรายการจะเปนผูอานคําถามขอละ 2 ครั้ง ใหผูรวมแขงขันเขียนคําตอบลง
กระดาษคําตอบท่ีกําหนดให โดยมีเวลาคิดขอละ 1 นาที 

9. เม่ือหมดเวลาจะมีเจาหนาท่ีเดินเก็บกระดาษคําตอบมาสงท่ีคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือตรวจคําตอบ 
10.  ผูดําเนินรายการเฉลยคําตอบ 
11. เม่ือมีการเฉลยคําตอบ ผูท่ีตอบถูกจะไดรับคะแนนขอละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน 
12. คําตอบท่ีสะกดไมถูกตองตามหลักภาษาจะไมนับคะแนน ในกรณีท่ีเปนภาษาตางประเทศใหเขียนคําตอบเปนภาษานั้นๆ  
13. เม่ือสิ้นสุดการตอบคําถามท้ัง 30 ขอแลว ใหมีการรวมคะแนนกลุมท่ีไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูชนะ โดยพิจารณาจาก  
     ลําดับคะแนน 
14. หากมีกลุมแขงขันมีคะแนนเทากัน จะใหสิทธิ์ตอบคําถามสํารองเฉพาะกลุมแขงขันท่ีมีคะแนนเสมอกันเทานั้น   
     โดยผูท่ีตอบคําถามถูกตองกอนจะเปนผูชนะ 
15. คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
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16. ผลการแขงขันจัดแบงรางวัลเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
16.1 รางวัลชนะอันดับท่ี 1  อันดับท่ี  2 และ อันดับท่ี 3 
16.2 รางวัลชมเชยอันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2  

 
อาจารยผูควบคุมทีม 

1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         
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ทักษะทางดานสังคมศึกษา 
 

กิจกรรมท่ี 9 : การประกวดมารยาทไทย 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
กติกาการแขงขนั 

 1. การแขงขันประเภทคูชาย-หญิง   ใหสงตัวแทนรวมแขงขันมหาวิทยาลัยละ 2 คู 

 2. ทามารยาทใชตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

 3. ทามารยาทท่ีใชในการประกวด ประกอบดวย 

    3.1 การน่ัง ไดแก การน่ังตามลําพัง การน่ังตอหนาผูใหญ และการหมอบเฝา 

    3.2 การยืน ไดแก การยืนตามลําพัง การยืนตอหนาผูใหญ การยืนในพิธีตางๆ และการยืนไมเปนพิธี 

    3.3 การเดิน ไดแก การเดินในกรณีเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย การเดินในพิธีทางศาสนา การเดินในพิธีตางๆ การ

เดินผานผูใหญ การเดินนําหรือตามผูใหญ และการเดินท่ัวไป 

    3.4 การแสดงความเคารพ ไดแก การไหว การกราบ การคํานับ 

    3.5 การรับของ และการสงของ ไดแก การทูลเกลาฯ ถวายของและการรับพระราชทานของ  

การประเคนของแดพระสงฆ และการรับของจากพระสงฆ และการรับของจากผูใหญ และการสงของใหผูใหญ 

 4. การประกวดมี 2 รอบ ดังน้ี 

    4.1 การประกวดรอบแรก  

         4.1.1 คณะกรรมการจาก 4 มหาวิทยาลัยรวมกันจับสลากทามารยาทบังคับ  3 ทาแลวนํามาออกโจทยสถานการณ

สมมติ 1 สถานการณ  เพ่ือใชในการแขงขันรอบแรก  

         4.1.2   ใหตัวผูเขาแขงขันเขาหองเก็บตัว  เพ่ือไมใหเห็นการแสดงบทบาทสมมติของผูท่ีแขงขันกอน   และหามนํา

โทรศัพทมือถือเขาหองเก็บตัว เมื่อแขงขันเสร็จใหผูแขงขันทุกคูกลับเขาสูหองเก็บตัวทันทีหลังจากลงจากเวที    

         4.1.3  จากน้ันคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกคูท่ีมีคะแนนสูงสุดลําดับท่ี 1- 4 เขาแขงขันรอบท่ี 2 (จํานวน 4 คู)      

คณะกรรมการดําเนินการแขงขันอนุญาตใหผูท่ีตกรอบออกจากหองเก็บตัวได   สวนผูท่ีผานรอบแรกใหอยูในหองเก็บตัวตอไป   

    4.2  การประกวดรอบสอง 

          4.2.1 คณะกรรมการจาก 4 มหาวิทยาลัยรวมกันจับสลากทามารยาทบังคับ  5 ทาแลวนํามาออกโจทยสถานการณ

สมมติ 1 สถานการณ (รวมกันออกตั้งแตกอนแขงขันรอบแรก)  

         4.2.2 ผูเขาแขงข้ันท้ัง 4 คู ใชแขงขันในสถานการณเดียวกัน   โดยมีการเก็บตัวคูแขงเพ่ือไมใหเห็นการแสดงบทบาท

สมมติของคูท่ีแขงขันกอน  โดยเก็บตัวตั้งแตรอบแรก ตามกติกาขอ 4.1.2 และ 4.1.3   

 5. ผูเขาประกวดจับสลากลําดับท่ีแขงขัน โดยท่ีรอบแรกใหจับขณะลงทะเบียน สวนรอบสองใหจับกอนประกวด โดยให

อาจารยผูควบคุมดูแลจากท้ัง 4 มหาวิทยาลัยท่ีผานรอบแรกเปนตัวแทนจับสลากลําดับท่ีแขงขัน 

 6.  ผูเขาประกวดท้ังสองรอบใหเขาประกวดตามลําดับ โดยใหอานสถานการณกอนข้ึนประกวด 2 นาที 

             7. ผูเขาแขงขันตองอยูในหองเก็บตัวตลอดการแขงขัน เพ่ือไมใหเห็นการแสดงบทบาทสมมติของผูท่ีแขงขันกอน   และหาม

นําโทรศัพทมือถือเขาหองเก็บตัว   จะออกจากหองเก็บตัวไดตอเมื่อคณะกรรมการดําเนินการแขงขันอนุญาต  

  8. เมื่อประกวดเสร็จแลวกรรมการตัดสินใหขอเสนอแนะ 

  9. ประกาศผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 

ตามลําดับ 
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เกณฑการตัดสิน (รวม 50 คะแนน) 

 1. พิจารณาจากความถูกตอง           20  คะแนน   

2. การแสดงออกทางสีหนาและทาทาง   10  คะแนน 

3. ความตอเน่ืองโดยธรรมชาติ             10  คะแนน 

4. ความพรอมเพรียง         10  คะแนน 

                       รวม         50  คะแนน 

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         
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การแขงขันทักษะดานรัฐประศาสนศาสตร และนิติศาสตร 
 

กิจกรรมท่ี 10 : การกลาวสุนทรพจนทางการเมือง 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

กติกาการแขงขนั 
 1.  การแขงขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน 
 2.  หัวขอหลัก “การเมืองไทย แบบสมานฉันท” 
 3.  เน้ือหาของสุนทรพจนจะตองนําเสนอแนวทางการสมานฉันททางการเมือง  โดยเนนความปรองดองซึ่งเปนวาระการ
แกไขปญหาการเมืองของชาติ  

4.  ใหเวลาพูดคนละไมเกิน 5 นาที 

เกณฑการตัดสิน 
 1.  ดานเน้ือหา  40  คะแนน 

1.1  การจัดลําดับเน้ือหา    10  คะแนน 
1.2  ขอมูลถูกตอง ตรงตามหัวขอเรื่อง   15  คะแนน 
1.3  คุณคาของเน้ือหา    15  คะแนน 

2.  ดานการนําเสนอ  40  คะแนน 
  2.1  ภาษากาย     10  คะแนน 
  2.2  นํ้าเสียง     10  คะแนน 
  2.3  บุคลิกภาพ     10  คะแนน 
  2.4  การแตงกาย     10  คะแนน 
 3.  การใชภาษา  30  คะแนน 
  3.1  ระดับภาษาเหมาะสมกับเน้ือหา   10  คะแนน 
  3.2  ความถูกตองตามหลักภาษา การออกเสียง การใชคํา 10  คะแนน 
  3.3  สํานวนโวหาร     10  คะแนน 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         
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การแขงขันทักษะดานรัฐประศาสนศาสตร  
 

กิจกรรมท่ี 11 : การตอบคําถามดานรัฐประศาสนศาสตร  

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

กติกาการแขงขนั 
 1.  การแขงขันประเภททีม  ทีมละ 3  คน  มหาวิทยาลัยละ  2  ทีม 
 2.  คําถามมาจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยมีเน้ือหาประกอบดวย หมวดการเมืองการปกครอง  
                และหมวดรัฐประศาสนศาสตร (บริหารรัฐกิจ)   
 3.  คําถามตองปดผนึกไว โดยคณะกรรมการเปนผูเลือกคําถามในแตละหมวด  หมวดละ 10 ขอ รวม 20 ขอ 
 4.  คําถามท่ีถูกเลือกผูดําเนินรายการจะเปนผูอานคําถามขอละ 1 ครั้ง 
 5.  ผูรวมแขงขันจะเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบท่ีกําหนดให โดยมีเวลาคิดขอละประมาณ 1 นาที 
 6.  เมื่อหมดเวลาจะมีเจาหนาท่ีเดินเก็บกระดาษคําตอบมาท่ีคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือตรวจคําตอบ 
 7.  ผูดําเนินรายการเฉลยคาํตอบ 
 8.  เมื่อมีการเฉลยคําตอบ ผูท่ีตอบถูกจะไดรับคะแนนขอละ 1 คะแนน   
 9.  เมื่อสิ้นสุดการตอบคาํถามท้ัง 20 ขอแลว  ใหมีการรวมคะแนน 
 10.  ทีมท่ีไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูชนะ โดยพิจารณาจากลําดับคะแนน 
 11.  หากมีผูแขงขันไดคะแนนเทากัน  ใหมีการสุมเลือกคําถามมาใชในการตัดสิน  และจะใหสิทธ์ิตอบเฉพาะผูแขงขันท่ีมี
คะแนนเสมอกันเทาน้ัน  ใหดําเนินการซ้ําในขอ 4 - 8 อีกครั้ง 
 12. คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 
อาจารยผูควบคุมทีม 

1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         
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การแขงขันทักษะดานนิติศาสตร 
 

กิจกรรมท่ี 12 : การตอบคําถามดานนิติศาสตร  

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

กติกาการแขงขนั 
 1.  การแขงขันประเภททีม  ทีมละ 3  คน  มหาวิทยาลัยละ  2  ทีม 
 2.  คําถามประกอบดวย 

2.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    
2.2 ประมวลกฎหมายอาญา 
2.3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง   
2.4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  3.  หามมิใหใชตํารา ตัวบทกฎหมาย หรือเอกสารใด ๆ ท้ังน้ี ใหปดเครื่องมอืสื่อสารทุกชนิด และหามใชวิธีการสื่อสารใด ๆ 
ในขณะแขงขัน บุคคลภายนอกท่ีไมไดเปนสวนหน่ึงในการแขงขัน ไมไดรับอนุญาตใหพูดคุยหรือสื่อสารกับผูเขาแขงขัน ทีมท่ีฝาฝนจะ
ถูกตัดสิทธิในการแขงขันและตองออกจากการแขงขันทันที 
  4.  คณะกรรมการแจกกระดาษคําตอบ ทีมท่ีเขาแขงขันตองเขียนหมายเลขลําดับทีมของตนลงในมุมบนขวาของ
กระดาษคําตอบ หากทีมใดไมปฏิบัติตามใหถือวาทีมน้ันสละสิทธ์ิไมตอบคําถามขอน้ัน    
 5.  คําถามตองปดผนึกไว โดยคณะกรรมการเปนผูเลือกคําถาม จํานวน 16 ขอ จาก 4 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 4 คําถาม 
โดยแตละมหาวิทยาลัยสงคําถามหมวดวิชาละ 2 คําถาม รวม 8 คําถามตอหมวดวิชา 
 6.  คําถามท่ีถูกเลือกผูดําเนินรายการจะเปนผูอานคําถามขอละ 1 ครั้ง ทีมท่ีเขาแขงขันตองเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด
ภายในระยะเวลา 30 วินาที  โดยจะเริ่มจับเวลาเมื่ออานคําถามจบ 
 7.  ทีมผูเขาแขงขัน เลือกคําตอบโดยใชวิธีเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบท่ีเจาหนาท่ีแจกให  
 8. เมื่อหมดเวลาจะมเีจาหนาท่ีเดินเก็บกระดาษคําตอบ และนํามาสงท่ีคณะกรรมการเพ่ือตรวจคําตอบ 
 9. ผูดําเนินรายการเฉลยคําตอบ  ทีมท่ีตอบคําถามถูกจะไดรับคะแนนคําถามละ 1 คะแนน การพิจารณาและคําตัดสินของ
คณะกรรมการถือเปนท่ีสุด 
 10. ทีมผูเขารวมแขงขันมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ขอโตแยง อุทธรณ หรือขอใหอธิบายคําตอบและเหตุผลท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
คําถาม  หรือคําตัดสินของคณะกรรมการ โดยสามารถกระทําไดหลังจากเฉลยคําตอบและกอนการถามคําถามขอถัดไป หรือหลังจาก
การประกาศคําตัดสนิของคณะกรรมการในทันที แลวแตกรณี มิฉะน้ันถือวาไมติดใจ หากคําถามขอใดมีความผิดพลาดใหถือวาคําถามขอ
น้ันเปนโมฆะ และใหแตละทีมไดรับคะแนนในขอน้ันทีมละ 1 คะแนน 
 11.  เมื่อสิ้นสุดการตอบคําถามท้ัง 16 ขอแลว ใหมีการรวมคะแนน ทีมท่ีไดคะแนนสูงสุดจะไดรางวัลชนะเลิศ ทีมท่ีได
คะแนนสูงสุดถัดมาจะไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลําดับ 
 12.  กรณีมีทีมท่ีแขงขันไดคะแนนเทากันในแตละลําดับหลายทีม  ใหทีมท่ีมีคะแนนเทากันในแตละลําดับแขงขันกันตอไป
โดยใชคําถามสํารองซึ่งเลือกจากมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีมิใชทีมท่ีแขงขันไดคะแนนเทากัน ดวยวิธีการสลับคําถามแลวใหทีมท่ีเขาแขงขัน
ตอบคําถามทีละ 1 ขอ จนกวาจะไดทีมท่ีไดรับรางวัลตามท่ีกําหนด 
 13.  กรณีหมดคําถามสํารองแลว แตยังไมสามารถคัดเลือกทีมท่ีชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 
แลวแตกรณี ใหกรรมการจากมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีมิใชทีมท่ีแขงขัน เปนผูตั้งคําถามข้ึนใหมแลวถามจนกวาจะไดทีมท่ีไดรับรางวัล
ครบถวน 
 14.  ในกรณีท่ีมีปญหาอ่ืนนอกเหนือจากกติกาการแขงขันตามขอ 1 – 13 ใหการพิจารณาและคําตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเปนท่ีสุด 
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อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         
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การแขงขันทักษะทางดานทักษะโรงแรมและการทองเท่ียว 
 

กิจกรรมท่ี 13 : การจัดโตะอาหาร 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

กติกาการแขงขนั 

1. การแขงขันเปนแบบประเภททีม ทีมละ 3 คน มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม นักศึกษาตองแตงกายดวยชุดนักศึกษาถูกตองตามระเบียบของแต

ละมหาวิทยาลัยหรือยูนิฟอรมของสาขากําหนด (นับคะแนนรวมเปนทีม) 

2. ผูเขาแขงขันจะตองรายงานตัวกอนเริ่มการแขงขัน 30 นาที หากรายงานตัวไมทันเวลาท่ีกําหนดจะถูกตัดสิทธ์ิออกจากการแขงขันทันที 

3. ผลการตัดสินของกรรมการถือวาเปนท่ีสิ้นสุด 

4. รูปแบบทักษะท่ีใชในการแขงขัน มี 3 ทักษะ ใชเวลา 45 นาที ไดแก 

- ทักษะท่ี 1 ประดับตกแตงผาระบายรอบโตะ (ไมมีการกําหนดลายจับจีบผา) 

- ทักษะท่ี 2 พับผาเช็ดปาก สําหรับจัดบนโตะอาหาร 

- ทักษะท่ี 3 การจัดโตะอาหารแบบมาตรฐานสากลสําหรับ 2 ท่ี และสอดคลองกับรายการอาหารซึ่งผูเขาแขงขันแตละทีม

กําหนดข้ึนในหัวขอ “สงกรานต (THEME SONG – KARN)” 

5. ผูเขาแขงขันแตละทีม ตองนําเสนอรูปแบบการจัดโตะอาหารใหกับคณะกรรมการ ทีมละ 5 นาที 

 

อุปกรณ/เคร่ืองมือในการจัดโตะอาหารมาตรฐาน ประกอบดวย 

ผาปูโตะ ผาเช็ดปาก 2 ผืน  มีดเน้ือ 2 เลม 

มีดปลา 2 เลม สอมปลา 2 เลม สอมเน้ือ 2 เลม 

ชอนซุป 2 คัน มีดเนย 2 เลม จานขนมปง 2 ใบ 

แกวนํ้า 2 ใบ แกวไวนขาว 2 ใบ แกวไวนแดง 2 ใบ 

ชอน สอม หวาน 2 ชุด จานโชว (Service plate) 2 ใบ 

 

หมายเหตุ  ผูเขาแขงขันแตละมหาวิทยาลัยตองจัดเตรียมผาระบายรอบโตะ ผาเช็ดปากและนําอุปกรณอ่ืนๆมาตกแตงบนโตะอาหาร

ไดตามหัวขอท่ีผูแขงขันกําหนด 

 

อุปกรณท่ีมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดเตรียมไว มีดังน้ี 

1. โตะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 90 x 90 ซ.ม. สูง 75 ซ.ม.  

2. โตะวางอุปกรณในการแขงขัน   

3. ผาขาวปูโตะ 

 

เกณฑการแขงขัน  

ผลคะแนน เทากับ 100 คะแนน ตอคณะกรรมการตัดสิน 1 ทาน โดยแบงหัวขอ ดังน้ี 

ความสวยงามและความสะอาด   20 คะแนน 

ความถูกตองของการจัดวางอุปกรณ   20 คะแนน 

บุคลิกภาพของผูเขาแขงขัน    20 คะแนน 
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ความคิดสรางสรรค     20 คะแนน 

ความตรงตอเวลา     10 คะแนน 

การนําเสนอผลงาน     10 คะแนน 

 รวม    100 คะแนน 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         
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การแขงขันทักษะทางดานทักษะโรงแรม 
 

 

กิจกรรมท่ี 14: การผสมเครื่องดื่มประเภท  Classic Bartender ใน Theme ขนมไทย 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

 
กติกาการแขงขัน 
1. ผูเขาแขงขันตองเปนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตกเทานั้น 
2. ผูเขาแขงขันจะตองเปนนักศึกษาในสาขาวิชาเก่ียวกัยธุรกิจการโรงแรมและทองเท่ียว 
3. การแขงขันประเภทเดี่ยว แตละมหาวิทยาลัยสงไดไมเกิน 3 คน ผูเขาแขงขนตองแตงกายชุดสุภาพและเหมาะสมใน

แบบวิชาชีพบารเทนเดอร 
4. วัตถุดิบในการทําสูตร สามารถนําขนมไทยมาเปนสวนผสมไดทุกรูปแบบ 
5. การแตงกายสุภาพแบบวิชาชีพบารเทนเดอร 
6. วัตถุดิบสามารถสรางข้ึนเองไดทุกรูปแบบ home made ยกเวนประเภทเหลา 
7. ประดับแกว Free style วางไวในสวนไหนก็ไดท่ีดูแลวเหมาะสมเขากับ Theme ไมจําเปนตองปากแกว 
8. สวนผสมทุกอยางผูเขาแขงขันตองจัดเตรียมมาเองรวมถึงแกวชิม 5 ใบ กองกลางจะมีเพียงเหลาหลัก น้ําหวาน 

และอุปกรณท่ีใชในการผสมบางสวนเทานั้น 
9. ผูเขาแขงขันมีเวลาในการจัดเตรียมของบนเวที 2 นาที เทานั้น   
10. แขงขันใชเวลา 5 นาทีทุกอยางตองเสร็จเรียบรอยพรอมเสริฟ หลังจากนั้นใหนําเสนอสูตรcocktail 2 นาที 
11. การนําเสนอสูตร ใหเปน concept cocktail creation วาคิดสูตรนี้ ไดอยางไร เพราะอะไรถึงใชวิตถุดิบนั้นๆ  
12. ผูเขาแขงขันจะตอง ผสมสูตรจํานวน 2 shake เพ่ือจัดเปน 2 สวน 
  สวนท่ี 1 แกวโชว  พรอมประดับแกว และ เครื่องเคียง (ของวาง) 
  สวนท่ี 2 แกวชิม 5 แกวเล็ก และเครื่องเคียง (ของวาง) ไมตองประดับแกว 
13. เครื่องเคียง จะเปนวัตถุดิบท่ีเก่ียวของกับสูตรหรือไมก็ได แตตองเหมาะสมแลวเขากันกับตัว Cocktail 
14. หัวจุกท่ีใชในการริน Pourer  ผูเขาแขงขันตองจัดเตรียมมาเอง เพ่ือความชํานาญในการรินของผูแขงขัน 
15. สวนผสมทุกอยางตองผานการตวงจาก ท่ีตวงมาตรฐานเทานั้น หามเทหรือรินผสมโดยตรง (Free pour) 
16. ผูเขาแขงขันจะตองสงสูตร พรอมอธิบายวิธีการผสมตามลําดับใหชัดเจน พรอมรูปถาย 1 รูป มาท่ี อีเมล 

mixobar007@gmail.com ภายในวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2561 เทานั้น หามเปลี่ยนแปลงสูตรหนางาน 
17. สวนผสม จะตองไมเกิน 7 ชนิด รวม หยด บด ทุกอยาง เชนการนําสับปะรดมาเคลือบน้ําตาลแลวเผาไฟ กแลว

นํามาบดระหวางแขงขัน นับเปน 1 ชนิด ยกเวน การเบิรนประดับแกวระหวางการแขงขัน หรือ การอบควันไฟ
ประดับแกวมากอนการแขงขัน(ไมเก่ียวกับเครื่องดื่มทําไดเต็มท่ี) 

 
18. หามมีการชิมสูตรของตนเองระหวางการแขงขัน เพ่ือรักษาบุคลิกภาพและความเปนมืออาชีพ 
19. เพลงใหสงในวันลงทะเบียน โดยเริ่มลงทะเบียนแขงขัน ตั้งแตเวลา 8.30 -9.30 น. เปนไฟล mp3 
20. หามน้ํากลีบดอกไมท้ังแหงและสด มาโรยบนเครื่องดื่ม ยกเวนเปนของท่ีทานไดเทานั้น   
21. ประดับแกว สามารถสรางสรรคไดเต็มท่ี ไมจํากัด  เพียงใหมีความเหมาะสมและดูสอดคลองกับ Cocktail 
22. พาชนะในการใส Cocktail อิสระไมจํากัด เนนผูแขงขันแสดงไอเดียไดเต็มท่ี 

mailto:mixobar007@gmail.com%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99
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23. ผูเขาแขงขันตองแสดงการผสมเปรียบเสมือนการทํางานตอหนาลูกคา ในแบบมืออาชีพ  
24. ผูเขาแขงขันสามารถใชวัสดุ อุปกรณ เหลา น้ําผลไม ฯลฯ ไดตามอิสระ  
25. หามผูเขาแขงขันดื่มเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดกอนการแขงขัน 
26. การตัดสินของคณะกรรมการใหถือเปนท่ีสิ้นสุด จะไมมีการเรียกรองใหมีการตัดสินใหมโดยเด็ดขาด โดยมีรางวัลดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1     ไดรับ เหรียญทอง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ไดรับ  เหรียญเงิน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ไดรับ  เหรียญทองแดง 

 

เกณฑการใหคะแนน 

1. ความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน (ดูคลองแคลวไมติดขัด)  30 คะแนน 
1.1 ความเปนมืออาชีพในการผสม     10 คะแนน 
1.2 บุคลิกภาพและการแตงกาย     10 คะแนน 
1.3 ความสะอาด       10 คะแนน   

2. เครื่องดื่ม   70 คะแนน 
2.1 รสชาติของเครื่องดื่ม      30 คะแนน 
2.2 Theme ขนมไทย ความเหมาะสม รวม ประดับแกว    40 คะแนน 

2.2.1 ความคิดสรางสรรค    10 คะแนน 

2.2.2 ความเหมาะสม รวมถึงเครื่องเคียงดวย 10 คะแนน 

2.2.3 การนําเสนอ     10 คะแนน 

2.2.4 ประดับแกว     10 คะแนน 

เกณฑการตัดคะแนน 
เกณฑการตัดคะแนน (Decreasing Mark Criteria) คะแนน (Point) 

1. อุปกรณเครื่องมือหรือขวดตกสัมผัสกับพ้ืนเวทีระหวางท่ีทําการแขงขัน (Drop Items) หัก 1 คะแนน/ครั้ง 
2. อุปกรณชิ้นใดก็ตามเกิดแตกหักเสียหาย (Broken Items) หัก 10 คะแนน/ชิ้น 
3  ข้ันตอนการผสมไมเปนไปตามท่ีสงกอนแขงขัน  หัก 5 คะแนน 
4. ผสมเครื่องดื่มท่ีใชในการแขงขันผิด หรือไมตรงกับท่ีไดแจงมา (Missing Drink) หัก 10 คะแนน 
5. น้ําหกหรือหยด หัก ครั้งละ 2 คะแนน 
6. ใชเวลาเกินกวาท่ีกําหนดไว (Over Time Limited) หัก ทุกๆ 20 วินาที 10 คะแนน 
7. เวลาเตรียมของแขงขัน เกิน 2 นาที หัก 5 คะแนน 

 

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (....... คน) 
1.  ตัวแทนจากโรงแรม...............................................  
2.  ตัวแทนจากสมาคมโรงแรมไทย............................................ 
3.  ตัวแทนจาก…………………………………………………………………. 

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานการโรงแรมและการทองเท่ียว 
 

 

กิจกรรมท่ี 15 : การปฏิบัติการทักษะมัคคุเทศก (บรรยายใหความรูแกนักทองเท่ียว) 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
 

กติกาการแขงขัน 
1. แตละสถาบันสงผูเขาแขงขัน  (แขงขันประเภทบุคคล)  ดังนี้ 
1.1 มัคคุเทศกบรรยายภาษาไทย  จํานวนไมเกิน 2 คน 
1.2 มัคคุเทศกบรรยายภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 2 คน 
2. ผูเขาแขงขันใชเวลาในการบรรยาย คนละ 10 นาที โดยวิธีการจับฉลากลําดับกอนหลัง 
3. ผูเขาแขงขันบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
    หวัขอบรรยาย วิถีชีวิตไทย ท้ังนี้แตละมหาวิทยาลัยสงเรื่องและภาพท่ีจะใชแขงขันใหกับเจาภาพภายในวันท่ี ..... 
     .................................. 2562 ทาง email : ………………………………… 
4. การแตงกายของผูเขาแขงขันใหเปนไปตามชุดเครื่องแบบนักศึกษาหรือชุดเครื่องแบบของสาขาวิชาแตละมหาวิทยาลัย 
5. สถานการณในการบรรยาย เปนการบรรยายในแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีชีวิตไทย และมีสถานการณบังคับใหแกปญหา 
    เฉพาะหนาแบบไมระบุปญหา สถานการณจะเปนไปตามคณะกรรมการกําหนด (เฉพาะบรรยายภาษาไทย) 
6. รางวัลในการแขงขันแบงเปน 2 ประเภทคือ บรรยายภาษาไทย และ บรรยายภาษาอังกฤษ โดยเรียงตามลําดับคะแนน   
    ลําดับท่ี 1-3 ของแตละประเภท 
7. การตัดสินของกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
เกณฑการใหคะแนน 

บรรยายภาษาไทย บรรยายภาษาอังกฤษ 
1. บุคลิกภาพ                                         25 คะแนน 1. บุคลิกภาพ                                    20 คะแนน 
2. ขอมูลท่ีบรรยายมีความถูกตอง                  35 คะแนน 2. ขอมูลท่ีบรรยายมีความถูกตอง             40 คะแนน 
3. การสื่อสารภาษาไทยท่ีถูกตอง                   20 คะแนน 3. การสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีเปนธรรมชาติ  30 คะแนน 
4. การบรรยายใชเวลาท่ีกําหนด                    10 คะแนน 4. การบรรยายใชเวลาท่ีกําหนด               10 คะแนน 
5. ไหวพริบในการแกสถานการณเฉพาะหนา     10 คะแนน  รวม  100  คะแนน 
รวม  100  คะแนน  

 
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :  

1.  ตัวแทนจากมัคคุเทศกอาชีพ จํานวน 3 ทาน 
2.  นักวิชาการดานการทองเท่ียว 
3.  นักวิชาการดานประวัติศาสตร 
4.  นักวิชาการดานภูมิศาสตร/ทรพัยากร 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานการโรงแรมและการทองเท่ียว 
 

 

กิจกรรมท่ี 16 : การตอบคําถามการทองเท่ียวในประเทศอาเซียน 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
 

คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
1. ผู เขาแขงขันตองเปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชาการทองเท่ียว หรือการโรงแรม หรือการบริการ 

ชั้นปท่ี 1 ถึงชั้นปท่ี 4 
2. สามารถสงทีมนักศึกษาเขารวมการแขงขันไดทีมละ 3 คน สถาบันละไมเกิน 3 ทีม (คละชั้นปได) 
 

กติกาการแขงขัน 
1. ทุกทีมท่ีเขารวมแขงขันตองรายงานตัวพรอมกันท่ีอาคารรอยปการฝกหัดครูไทยเวลา 8.30 – 9.00 น. 
2. ตอบคําถามจากขอคําถามท่ีพิจารณาของคณะกรรมการกลางแลว (โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก) ซ่ึง

เนื้อหาขอคําถามเปนเนื้อหาภาพถายแหลงทองเท่ียวและขอคําถามแหลงทองเท่ียวในประเทศอาเซียนบวกหก 
3. ผูเขาแขงขันจะตอบคําถามจนครบ 2 ชุด (ชุดละ 10 ขอ) รวม 20 ขอ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจากผลคะแนนท่ีได

จากมากไปหานอย 
4. ผูเขาแขงขันมีเวลาในการตอบคําถามขอละ 20 วินาทีหลังจากคณะกรรมการอานขอคําถามจบลง 
5. หากลําดับท่ี 1 2 หรือ 3 มีผลคะแนนท่ีเทากัน ใหใชชุดคําถามสํารอง จํานวน 5 คําถาม เปนคําถามตัดสินในแตละ

ลําดับ 
6. หากหมดขอคําถามแลว ยังพบวามีผลคะแนนเทากันใหคณะกรรมการเปนผูถามคําถามดวยวาจาเพ่ือคัดเลือกผู

ชนะเลิศในแตละลําดับตอไป 
 

คณะกรรมการตัดสินประกอบ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน 3 คน 
1.  ตัวแทนจากมัคคุเทศกอาชีพ จํานวน 1 ทาน 
2.  นักวิชาการดานการทองเท่ียว 
3.  นักวิชาการดานอาเซียน 

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  หนา 28  
  

การแขงขันทักษะทางดานภาษาไทย 
 

กิจกรรมท่ี 17 : การตอบปญหาภาษาไทย 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
 

กติกาการแขงขัน 
1. การแขงขันประเภททีม ทีมละ 3 คน มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม 
2. คณะกรรมการภายนอกรวมกันตั้งคําถามในประเด็นท่ีเก่ียวของกับภาษาไทย จํานวน 30 ขอ (คําถามเปนคําถาม

ปลายปด) 
3. ตัวแทนกรรมการภายนอกเปนผูเลือกคําถามขณะทําการแขงขัน จํานวน 15 ขอ 
4. เจาหนาท่ีแจกกระดาษคําตอบ โดยทีมท่ีเขาแขงขันตองเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบท่ีกําหนดใหเทานั้น (1 

ขอตอกระดาษคําตอบ 1 แผน) 
5. คําถามท่ีกรรมการภายนอกเลือกผูดําเนินรายการจะเปนผูอานคําถาม ขอละ 2 ครั้ง 
6. ผูเขาแขงขันจะเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบท่ีกําหนดให โดยใหเวลาในการตอบคําถามขอละ 1.30 นาที 

(เริ่มจับเวลาเม่ือผูดําเนินรายการอานคําถามครบ 2 ครั้งแลว) 
7. เม่ือหมดเวลา เจาหนาท่ีจะเดินเก็บกระดาษคําตอบมาใหกรรมการภายนอกเพ่ือตรวจคําตอบ 
8. ผูดําเนินรายการเฉลยคําตอบ 
9. ผูเขาแขงขันท่ีจะไดคะแนนในแตละขอจะตองตอบคําถามถูกตองและเขียนสะกดการันตถูกตองดวย 
10. เม่ือการแขงขันครบ 15 ขอ เจาหนาท่ีรวมคะแนนของผูเขาแขงขันทุกทีม 
11. ผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูชนะ โดยพิจารณาจากลําดับคะแนน 
12. หากมีผูเขาแขงขันไดคะแนนเทากัน ใหมีการสุมเลือกคําถามมาใชในการตัดสิน (โดยจะใหสิทธิ์ตอบเฉพาะ 

ผูแขงขันท่ีมีคะแนนเสมอกันเทานั้น ท่ีดําเนินการซํ้าในขอ 4-8 อีกครั้ง) 
13. คําตัดสินของกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
อาจารยผูควบคุมทีม 

1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         
 
 
 
 
 



 

  หนา 29  
  

การแขงขันทักษะดานภาษาไทย 
 

กิจกรรมท่ี 18 :  การกลาวสุนทรพจนภาษาไทย   

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  

กติกาการแขงขัน 
1. การแขงขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน 
2. การแขงขันรอบที่ 1 ใชเวลาพูด 6 นาที ในหัวขอที่คณะกรรมการเปนผูกําหนดและแจงใหผูเขาแขงขันทราบเพื่อเตรียมตัว

พูด ผูเขาแขงขันตองจับสลากลําดับการพูด 
3. การแข งขันรอบที่  2 รอบการกลาวสุนทรพจน รอบฉับพลัน  คณะกรรมการภายนอกเปนผู กํ าหนดหัวขอ  

ผูเขาแขงขันตองจับสลากลําดับการพูด ผูเขาแขงขันผูที่จะข้ึนพูดจะไดทราบหัวขอกอนข้ึนพูดและมีเวลาเตรียมตัว 3 นาที 
และใชเวลาพูดบนเวที 3 นาที ผูเขาแขงขันที่ยังไมถึงลําดับการพูดจะตองอยูในหองเก็บตัวผูเขาแขงขันที่ไดจัดเตรียมไว 
โดยไมสามารถทราบหัวขอการพูดรอบฉับพลันกอนที่จะถึงลําดับการแขงขันของตนเอง 

4. ผูเขาแขงขันสามารถพูดขาดและเกินไดไมเกิน 30 วินาที หากใชเวลาขาดและเกินกวานี้จะถูกตัดคะแนนออกจากคะแนน
รวม วินาทีละ 1 คะแนน (พูดระหวาง 5.30-6.30 นาที ไมถูกตัดคะแนน) 

เกณฑการตัดสิน  
1. ดานเน้ือหา  35  คะแนน 
 1.1 เนื้อหาตรงตามหัวขอเร่ือง ขอมูลถูกตอง 15  คะแนน 
 1.2 เนื้อหามีประโยชน สรางสรรค 10  คะแนน 
 1.3 ลําดับเนื้อหาเหมาะสม สอดคลอง มีเอกภาพ 10  คะแนน 
2. การใชภาษา 30  คะแนน 
 2.1 ใชภาษาไดถูกตองตามหลักภาษา 10  คะแนน 
 2.2 ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา 10  คะแนน 
 2.3 มีศิลปะในการเรียบเรียง ถายทอดดวยคํา สํานวนโวหารที่สละสลวย คมคาย 10  คะแนน 
3. ดานการนําเสนอ 35  คะแนน 
 3.1 ภาษากายเหมาะสมและสนับสนุนการถายทอดเนื้อหา   5  คะแนน 
 3.2 การออกเสียงชัดเจน ถูกตองตามอักขรวิธี 10  คะแนน 
 3.3 มีศิลปะในการใชน้ําเสียง ระดับความดังของเสียง ทวงทํานองเหมาะสมกับเนื้อหา 10  คะแนน 
 3.4 การแตงกายถูกตองตามระเบียบ บุคลิกภาพสงางาม 10  คะแนน 
อาจารยผูควบคุมทีม 

1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         
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การแขงขันทักษะดานภาษาไทย 
 

กิจกรรมท่ี 19 : การขับเสภาไทย 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  

กติกาการแขงขนั 
 1.  การแขงขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน 

2.  ผูเขาแขงขันตองจับฉลากเลือกลําดับการอาน  
3.  บทประพันธท่ีอาน  คือ  กลอนเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน จํานวน 4 บท 

เกณฑการตัดสิน 
1.   นํ้าเสียง        20  คะแนน 
2.   ลีลา จังหวะ ฉันทลักษณ      40  คะแนน 
3.   อักขรวิธี       20  คะแนน 
4.   การใสอารมณ หรือการแสดงความรูสึก ความเช่ือมั่น บุคลิกภาพ  20 คะแนน 

 
หมายเหตุ  การพิจารณาตัดคะแนนในการอานอักขรวิธีผิด ครั้งละ  1 คะแนน เชน วรรคตอน ตัวสะกด คําควบกล้ํา คําผิด อานตก 
อานเกิน อานตูตัว การอานออกเสียง ร, ล 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  หนา 31  
  

การแขงขันทักษะดานภาษาไทย 
 

กิจกรรมท่ี 20 : การอานรอยแกว  

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  

กติกาการแขงขัน 
1. การแขงขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน 
2. คณะกรรมการเปนผูกําหนดบทสําหรับการอานไดแก พระมหาชนก จํานวน 5 บทและแจงใหผูเขาแขงขันทราบ

เพ่ือเตรียมตัว 
3. ผูเขาแขงขันตองจับสลากเลือกลําดับการอาน 
4. ในขณะแขงขันใหผูเขาแขงขันยืนอาน 
 

เกณฑการตัดสิน 
1. น้ําเสียง 20  คะแนน 
2. ลีลา จังหวะ 20 คะแนน 
3. อักขรวิธี 30  คะแนน 
4. การใสอารมณ หรือการแสดงความรูสึก 20  คะแนน 
5. ความเชื่อม่ัน บุคลิกภาพ 10 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน 
 
หมายเหตุ  
การพิจารณาตัดสินคะแนนในการอานอักขรวิธีผิด ครั้งละ  1 คะแนน ไดแก วรรคตอน ตัวสะกด  คําควบกล้ํา  คําผิด  
อานตก  อานเกิน  อานตูตัว  การอานออกเสียง  ร,ล 
 
อาจารยผูควบคุมทีม 

1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         

 
 
 
 



 

  หนา 32  
  

การแขงขันทักษะดานภาษาไทย 
 

กิจกรรมท่ี 21  : การคัดลายมือ  

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  

กติกาการแขงขัน 
1. การแขงขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน 
2. การแขงขันใหคัดลายมือแบบอาลักษณ 
3. ใชปากกาลูกลื่นสีดํา เสนผาศูนยกลาง 0.5 ม.ม. (ผูเขาแขงขันเตรียมมาเอง) 
4. คณะกรรมการเปนผูกําหนดบทสําหรับการคัดลายมือจํานวน 4 บทและแจงใหผูเขาแขงขันทราบเพ่ือฝกซอม 
5. ในวันแขงขันคณะกรรมการจับสลากเลือกบทสําหรับการคัดลายมือ 1 บทจาก 4 บท เพ่ือใชสําหรับแขงขันคัด

ลายมือ 
6. ใชเวลาในการแขงขัน 1 ชั่วโมง กรณีหมดเวลาแลวผูแขงขันคัดไมเสร็จสมบูรณ คณะกรรมการจะคัดออก 

ไมนํามาพิจารณาตัดสิน 
7. หากผูเขาแขงขันคัดคําตกหรือไมถูกตอง จะหักคะแนนตัวอักษรละ 1 คะแนน 
 

 
เกณฑการตัดสิน 
 

ประเด็น 
ระดับคะแนน คา 

รวม 
4 3 2 1 น้ําหนัก 

1. การวางตัวอักษรสระ 
วรรณยุกต และ
เครื่องหมายถูกตอง 

วางตัวอักษร สระ 
วรรณยุกต และ
เครื่องหมาย
ถูกตองท้ังหมด 

วางตัวอักษร สระ 
วรรณยุกต และ
เครื่องหมายผิด 1-
2 ท่ี 

วางตัวอักษร สระ 
วรรณยุกต และ
เครื่องหมายผิด 3-
4 ท่ี 

วางตัวอักษร สระ 
วรรณยุกต และ
เครื่องหมายผิด
มากกวา 4 ท่ี 

5 20 

2. การเวนชองไฟและเวน
วรรคใหเหมาะสม 

-การเวนชองไฟ
สมํ่าเสมอ 
-เวนวรรคถูกตอง
ท้ังหมด 

-การเวนชองไฟ
สมํ่าเสมอเปนสวน
ใหญ 
-เวนวรรค 
ไมถูกตอง 1-2 ท่ี 

-การเวนชองไฟ 
ไมสมํ่าเสมอ 
-เวนวรรคไม
ถูกตอง 1-2 ท่ี 

-การเวนชองไฟไม
สมํ่าเสมอ 
-เวนวรรค 
ไมถูกตองมากกวา 
2 ท่ี  

5 20 
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ประเด็น 
ระดับคะแนน คา 

รวม 
4 3 2 1 น้ําหนัก 

3. สวยงาม รูปรางและ
ขนาดตัวอักษรสมํ่าเสมอ
ตามแบบ 

-รูปรางตัวอักษร
สวยงามตามแบบ 
-ตัวอักษร
สมํ่าเสมอ 

-รูปรางตัวอักษร
สวยงามตามแบบ 
-ตัวอักษรไม
สมํ่าเสมอ 1-2 ท่ี 

-รูปรางตัวอักษรไม
เปนไปตามแบบ
บางตัว 
-ตัวอักษรไม
สมํ่าเสมอมากกวา 
2 ท่ี  

-รูปรางตัวอักษรไม
เปนไปตามแบบ 
-ตัวอักษรโดยรวม
ไมสมํ่าเสมอ 

5 40 

 -คุณภาพของเสน
หนักแนน คมชัด 
สมํ่าเสมอ 

-คุณภาพของเสน
หนักแนน คมชัด 
แตไมสมํ่าเสมอ   
1-2 ท่ี 

-คุณภาพของเสน
ไมหนักแนน 
ไมคมชัด 
แตสมํ่าเสมอ 

-คุณภาพของเสน
ไมหนักแนน 
ไมคมชัด  
และไมสมํ่าเสมอ 

5  

3. รอบคอบ สะอาด 
ประณีต เรียบรอย 

- คัดไมตก และ
สะกดถูกตอง
ท้ังหมด 

- คัดตก หรือสะกด
ผิด 1 ท่ี 

- คัดตก หรือสะกด
ผิด 2 ท่ี 

คัดตก หรือสะกด
ผิดมากกวา 2 ท่ี 

3 20 

 - สะอาด เรียบรอย 
ไมมีรอยลบ ขูด ขีด 
ฆา 

- มีรอยลบ ขูด ขีด 
ฆา 1 ท่ี 

- มีรอยลบ ขูด ขีด 
ฆา 2 ท่ี 

- มีรอยลบ ขูด ขีด 
ฆามากกวา 2 ท่ี 

2  

 
อาจารยผูควบคุมทีม 

1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         
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การแขงขันทักษะดานภาษาจีน 
 

กิจกรรมท่ี 22 : แขงขันเปดพจนานุกรมจีน 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  

คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

นักศึกษาชาวไทยท่ีเรียนภาษาจีน ระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1-4 
จํานวนผูเขาแขงขัน 
    ประเภททีม ทีมละ 2 คน จํานวน มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม 
กติกาการแขงขัน 
    กิจกรรมการแขงขันเปดพจนานุกรมจีน กําหนดใหใชประมวลคําศัพท HSK ระดับ4  
จํานวน 40 คํา / 20 นาที รวม120คะแนน โดยมีกรรมการภายนอกเปนผูเลือกคําศัพท 
 
เกณฑการตัดสิน 
1. การใหคะแนนแบงเปน 3ดานคือ 偏旁部首、拼音、页页， ดานละ 1คะแนน ฉะนั้น 1 ขอจะมี   
   3 คะแนน 
2. คําศัพทอักษรจีน จํานวน 40 คํา  คะแนนรวม 120 คะแนน โดยใชเวลาท้ังสิ้น 20 นาที 
3. เม่ือสิ้นสุดการแขงขัน จะนําคะแนนท้ังหมดมารวมกัน  โดยพิจารณาตามลําดับคะแนน 
4. กรณีท่ีมีทีมแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน จะตองมีชุดคําถามพิเศษเพ่ือตัดสินผูชนะ 
5. คําตัดสินของกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         

 
 
 
 
 
 
 



 

  หนา 35  
  

การแขงขันทักษะดานภาษาจีน 
 

กิจกรรมท่ี 23 : การแขงขันทักษะความรูท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีน 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

กติกาการแขงขนั 
 1.  การแขงขันประเภททีม ๆ ละ 2 คน ข้ึนไป (สําหรับนักศึกษาไทย) มหาวิทยาลัยละไมเกิน 2 ทีม  

2.  กิจกรรมการแขงขันแบงออกเปน 2 รายการ ไดแก 
 2.1 การแขงขันตอบคําถามภาษาจีนเก่ียวกับความรูท่ัวไปของภาษาจีน  จํานวน 20 ขอ 
 2.2 การแขงขันตอบคําถามภาษาจีนเก่ียวกับความรูท่ัวไปของประเทศจีน  จํานวน 20 ขอ 

เกณฑการตัดสิน (รวม 40 คะแนน) 
1. คําถามมีท้ังหมด 40 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน 
2. เมื่อสิ้นสุดการแขงขัน จะนําคะแนนท้ังหมดมารวมกัน ทีมท่ีมีคะแนนรวมสูงสดุเปนผูชนะ โดยพิจารณาจากลําดบั

คะแนน 
3. กรณีท่ีมีทีมแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน จะตองตอบคําถามพิเศษเพ่ือตัดสินผูชนะตามลําดับ 
4. คําตัดสินของกรรมการถือวาเปนท่ีสิ้นสุด  

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         
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การแขงขันทักษะดานภาษาจีน 
 

กิจกรรมท่ี 24 : แขงขันเขียนตัวอักษรจีนตามคําบอก 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

 
คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

นักศึกษาชาวไทยท่ีเรียนภาษาจีน ระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1-4 
 
จํานวนผูเขาแขงขัน 
    ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ .......... คน    
 
กติกาการแขงขัน 
    กิจกรรมการแขงขันเขียนตัวอักษรจีนตามคําบอก 
กําหนดใหใชประมวลคําศัพท HSK ระดับ 4  
รอบท่ี1 : เขียนตามคําบอกจํานวน 50 คํา กรรมการพูด 2ครั้ง/1คํา คัดเหลือ 8คน 
รอบท่ี2 : เขียนตามคําบอกพรอมท้ังเขียนพินยินกํากับ รวม30คํา กรรมการพูด 2ครั้ง/1คํา ขอละ2คะแนน เลือกสาม
ลําดับท่ีมีคะแนนสูงสุด  
 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน) 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         
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การแขงขันทักษะทางดานวิชาสารสนเทศศาสตร 
 

กิจกรรมท่ี 25 : การสืบคนขอมูล 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  

รายชื่อกรรมการตัดสิน : 
1. ………………………………………… มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
2. ………………………………………… มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี
3. ………………………………………… มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม   
4. ............................................... มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง   

 

กติกาการแขงขัน 

1. กําหนดใหการแขงขันเปนเฉพาะประเภททีม มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม ทีมละ 2 คน 

2. ผู เข ารวมแข ง ขันแตละทีม ส งตั วแทนมาจับสลากเลือกตํ าแหน งโต ะคอมพิวเตอร ท่ี ใช การแข งขัน 

รับ username & Password และทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร เปนระยะเวลา 20 นาที กอนเริ่มการแขงขัน 

3. ผูเขารวมแขงขันแตละทีม จะตองตอบคําถามท่ีกรรมการตั้งไว คําถามมาจากกรรมการของมหาวิทยาลัย 

ท่ีเขารวมการแขงขัน มหาวิทยาลัยละ 4 ขอ โดย 2 ขอ เปนคําถามหลัก อีก 2 ขอ เปนคําถามสํารอง ใชในกรณีผู

แขงขันมีคะแนนเทากัน ท้ังนี้ ตองมีทีมจากมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขันไมนอยกวา 3 ทีม จึงจะทําการแขงขันได 

4. คําถามใหกรรมการพิมพดวยโปรแกรม  Microsoft office Power Point พรอมเฉลยคําตอบท่ี ถูกตอง 

และนํามาในวันแขงขัน เพ่ือพิจารณารวมกันกอนเริ่มการแขงขัน กําหนดคะแนนขอละ 1 คะแนน ใชเวลาในการ

แขงขัน ขอละ 10 นาที 

5. เม่ือถึงเวลาแขงขัน ใหกรรมการหรือผูแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเขารวมแขงขันเปนผูจับสลากและอาน

คําถามให ฟ ง  จบแล ว  เจ าหน า ท่ี กดกริ่ ง  ให ผู แข ง ขัน ทํ าการสืบค นจากฐานขอ มูลของ สกอ. หรือ 

search engine ตาง ๆ  

6. ผูแขงขันคนขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวใหแสดงเนื้อหาของเอกสารไวท่ีหนาจอคอมพิวเตอรใหชัดเจน เชน บทคัดยอ 

หรือเอกสารฉบับเต็ม ฯลฯ แลวจึงคอยนําลูกปงปองไปใสในโหลแกว หลังจากนั้น หามดําเนินการปรับแกใด ๆ ท่ี

หนาจอท้ังสิ้น 

7. เม่ือใกลหมดเวลาในแตละขอ กรรมการจะกดกริ่งเตือน 1 ครั้ง และกดอีก 1 ครั้ง เม่ือหมดเวลา ใหทุกคนเลิกทํา

การสืบคน กรรมการจะพิจารณาใหผูตอบเร็วท่ีสุดตามลําดับของลูกปงปองในโหล โดยกรรมการจะพิจารณา

ตัดสินคําตอบจากหนาจอท่ีผูแขงขันไดเปดแสดงไว 

8. หากผูเขาแขงขันตอบไมทันเวลาท่ีกําหนด ถือวาไดคะแนน 0 สําหรับขอนั้น ๆ โดยไมตองนําลูกปงปองไปใสในโหล 
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เกณฑการตัดสิน 

1. ผูแขงขันคําตอบท่ีไดถูกตอง ครบถวน ตรงประเด็น จะได 1 คะแนนในขอนั้น หากผูตอบลําดับแรกตอบผิด หรือถูก

บางสวน แตไมครบถวน จะพิจารณาใหผูเขาแขงขันลําดับถัดไปท่ีตอบถูกตอง ครบถวน เปนผูไดคะแนนในขอนั้น 

2. เม่ือแขงขันครบทุกขอแลว ใหมีการรวมคะแนน ทีมท่ีไดคะแนนสูงสุดจะไดรางวัลชนะเลิศ ทีมท่ีไดคะแนนรองลงมา

จะไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลําดับ 

3. หากผูแขงขันไดคะแนนสูงสุดเทากัน ใหใชคําถามสํารอง เปนคําถามตัดสินเพ่ือหาผูชนะลําดับท่ี 1 2 และ 3 

ตามลําดับ 

4. หากทีมท่ีแขงขันไดคะแนนเทากันในแตละลําดับหลายทีม ใหทีมท่ีมีคะแนนเทากันในแตละลําดับเทานั้น แขงขันกัน

ตอไปโดยใชคําถามสํารอง จนกวาจะไดทีมท่ีไดรับรางวัลตามท่ีกําหนด 

5. การพิจารณาคําตอบใหเปนดุลพินิจของกรรมการ และถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

ส่ือ วัสดุ อุปกรณท่ีเจาภาพเตรียมให 

1. หองสืบคนพรอมคอมพิวเตอร จอภาพ และเครื่องฉายโปรเจคเตอร 

2. username – password เพ่ือเขาระบบ 

3. ปายชื่อกรรมการ ปายชื่อทีมแขงขันและอุปกรณการตัดสิน 

4. อุปกรณการแขงขัน ไดแก  โหลแกว ลูกปงปอง กริ่ง ฯลฯ 

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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ทักษะทางดานการเขียนแผนธุรกิจ 
 

กิจกรรมท่ี 26 : การเขียนแผนธุรกิจ 
 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

กติกาการแขงขัน 
1. การแขงขันประเภททีม ทีมละไมเกิน 5 คน มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม 
2. ผูเขาแขงขันจะตองจัดทําแผนธุรกิจฉบับสมบรูณเปนรูปเลม ความยาวไมเกิน 25 หนา (ไมรวมภาคผนวก) สงให

คณะกรรมการจัดประกวด ภายใน วัน ท่ี  ...... มีนาคม 2562 เพ่ือสงใหคณะกรรมการกอนนําเสนอ 
โดยสงทางไปรษณียจาหนาถึง 

  ……………………………………..     
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  ท่ีต้ัง ............................................................................ 76000 
3. แผนธุรกิจท่ีสงเขาประกวดจะเปนแผนของผลิตภัณฑ (Product) หรือบริการ (service) ก็ได 
4. ผลิตภัณฑ (Product) หรือบริการ (Service) ในแผนธุรกิจนั้นจะใหความสําคัญกับ การสรางนวัตกรรม (Product 

Innovation, Process Innovation) หรือ ผูประกอบการใหมเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม (Startup) เพ่ือตอบสนอง
นโยบายภาครัฐและเปนแรงผลักดันเศรษฐกิจใหเกิดความเขมแข็ง 

5. ผูเขาแขงขันจะตองนําเสนอแผนธุรกิจใหครอบคลุมประเด็นในการดําเนินธุรกิจอยางนาสนใจและสรางสรรค 
ภายใน 20 นาที เม่ือหมดเวลาผูนําเสนอจะตองจบการนําเสนอทันที หากยังไมจบกรรมการจับเวลาจะขอใหหยุด
การนําเสนอ 

 

เกณฑการตัดสิน  
คณะกรรมการจะพิจารณาจากแผนธุรกิจฉบับสมบรูณ และการนําเสนอพรอมท้ังการตอบคําถาม โดยการ

ตัดสินจะพิจารณาใหคะแนนจากแผนธุรกิจฉบับสมบรูณ รอยละ 60 และจากการนําเสนอรอยละ 40  
รวม 100 คะแนน 
 

 

ขอ 

 

เกณฑ 
คะแนน 
รายดาน 

(คะแนน) 

คะแนน 

รวม 

(คะแนน) 
1 ภาพรวมของแผนธุรกิจ : แผนธุรกิจมีความสมบูรณ สอดคลอง มีเหตผุล มีความเปนไปไดในการปฏิบัตจิริง 

มีขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจเพ่ือกําหนดจดุแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค มี
การตั้งเปาหมายท่ีชัดเจน และวัดได สามารถบอกถึงปจจัยท่ีมีความสําเรจ็ของธุรกิจ รวมถึงมีการดําเนินงาน
เปนข้ันตอนและบงบอกความเปนเอกลักษณของทองถ่ินได 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

2 แผนการตลาด : มีการวิเคราะหโอกาสทางการตลาดท่ีสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย 
มีการพัฒนากลยุทธทางการตลาดอยางสรางสรรค รวมท้ังมีการจดัโปรแกรมการตลาดท่ีด ี
มีประสิทธิภาพ อันไดแก การสรรหาตัวสินคาหรือบริการ หรือการพัฒนาผลติภณัฑใหม 
การกําหนดราคาสินคาหรือบริการ การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 

10 

3 แผนการผลติ : มีการวางแผนการผลิต/การบริหาร หรือ การสั่งซื้อสนิคาอยางเปนระบบชัดเจนหรือการ
วางแผนดานการบริการ   

10 

4 แผนการจดัการ : มีการจัดรูปแบบองคกรท่ีสอดคลองกับการดําเนินงาน ทํางานเปนระบบท้ังการสรรหา 10 
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การฝกอบรม การสรางขวัญกําลังใจใหแกพนักงานและทีมผูบริหารและมีวิธีการประเมินผลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5 แผนการเงิน (ประมาณการลวงหนา 3 ป) : มีการประมาณการรายได ตนทุน คาใชจาย 
งบการเงินตาง ๆ และสวนประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน จุดคุมทุน ระยะเวลาคืนทุน อัตราสวนทางการเงิน 

10 

6 หลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ : มีการแสดงถึงการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม อาทิ ไมเอารดัเอา
เปรียบผูบรโิภค และผูขายปจจัยการผลิต สงเสรมิการจางงานและการใชวัตถุดิบในทองถ่ิน รวมท้ัง
ระมัดระวังผลกระทบดานลบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

10 

7 การนําเสนอ :  
   1. สามารถสื่อสารนําเสนอเน้ือหาแผนธุรกิจสมบรูณ ครบถวน 

   2. การนําเสนอนาสนใจ สรางสรรค 
   3. สามารถอธิบาย ตอบคําถามไดชัดเจน ตรงประเด็น 

   4. มีอัตลักษณในการนําเสนอเหมาะสมกับแผนธุรกิจและทองถ่ิน  

 
10 
10 
10 
10 

 
 

40 

 
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (4 คน ประกอบดวย 1. ตัวแทนจากธนาคาร 2. นักวิชาการ 3. ผูประกอบการ 4........................) 

1. ..................................................................  
2. ..................................................................    
3. .................................................................       
4. .................................................................          

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานนิเทศศาสตร 
 

กิจกรรมท่ี 27 : การอานขาวในพระราชสํานักผานโทรทัศน 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

กติกาการแขงขัน 
1. การแขงขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน ลงทะเบียนแขงขันเวลา 08.30 – 09.00 น. 
2. มหาวิทยาลัยสงตัวแทนมารับซองคําสั่งการอานขาวในพระราชสํานัก พรอมจับสลากลําดับในการแขงขัน ในวันท่ี

ทําการแขงขัน ภายในเวลา 09.00 น. 
3. หลังจากท่ีแตละมหาวิทยาลัยไดรับซองคําสั่งและจับสลากแลว ใหวางแผนการอานขาวในพระราชสํานัก และแต

ละทีมมีเวลาในการซอม ทีมละ 10 นาที โดยเริ่มซอมทีมแรกเวลา 09.10 น. 
4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดําเนินการจัดเตรียมเจาหนาท่ีประจําหอง

บันทึกเสียง และอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีใชในการแขงขันไวบริการแกทุกมหาวิทยาลัย 
5. สําหรับผูเขารวมชม/เชียร ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะจัดการถายทอดโทรทัศนวงจรปดไวบริการ 
6. การแขงขันทักษะการอานขาวในพระราชสํานัก เริ่มแขงขันเวลา 10.00 น. โดยใหแตละทีมมีเวลาในการเซ็ต

ลักษณะการนั่งและระดับการมองกลองกอนเริ่มแขงขัน ทีมละ 5 นาที 
 

เกณฑการแขงขัน 

ตอนท่ี 1 ความถูกตอง (50 คะแนน) คะแนน 
อักขรวิธี (30 คะแนน) 
- ความถูกตองตามหลักเกณฑ และระเบียบแบบแผนของภาษา 
- การออกเสียง ร และ ล (ชัดเจน/ไมชัดเจน/สับสน) 
- การออกเสียงควบกล้ํา (ชัดเจน/ไมชัดเจน/สับสน) 
- วรรคตอน (ถูกตอง/ผิดที่/ไมเปนชวงเปนความ) 

 

ความชัดเจน (20 คะแนน) 
- การออกเสียงตรงคํา (ดี/พอใช/เพี้ยนพยัญชนะ/เพี้ยนสระ/เพีย้นวรรณยุกต) 
- ความชัดเจนถอยคํา (ดี/ไมเตม็คํา/รัวๆ/เนนคําเกินไป) 
- เสียงสอดแทรก (เสียงลมหายใจ/เสียงจอกแจกในชองปาก/เสยีงลมพนหนาคํา/อ่ืนๆ) 

 

ตอนที่ 2  ความเหมาะสมในการนําเสนอ  (40 คะแนน) คะแนน 
2.1  การใชเสียง (10 คะแนน)  
2.2  ลีลาการนําเสนอ (20 คะแนน) 
      - จังหวะ น้ําหนักคําและความ 
      - การถายทอดเนื้อหา/อารมณ 
      - บุคลิกภาพ (รูปราง  หนาตา  เหมาะสมในการเปนผูสื่อขาว) 
      - การแตงกายเหมาะสม 
      - การใชสายตา 

 

2.3  การใชภาษา (10 คะแนน) 
      - การใชคํา  (เหมาะสม/ตรงความหมาย) 
      - การเรียงคําเขาประโยค  (ดี/พอใช/ไมเหมาะสม) 
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ตอนที่ 3 เสียง (10 คะแนน)   
3.1  เสียงโดยธรรมชาติ (5 คะแนน)   
     - แจมใส/ไมแจมใส/แหบ/เครือ/สั่น/พรา 

 

3.2  การเปลง (5  คะแนน) 
     - พอใช/เบาไป/ดังไป/สูงไป/ต่ําไป/ไมสม่ําเสมอ 

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น  
  

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

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานนิเทศศาสตร 
 

กิจกรรมท่ี 28 : การจัดรายการสารคดีทองเท่ียวทางวิทยุกระจายเสียง 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

กติกาการแขงขัน 
1. การแขงขันประเภททีม ทีมละ 3 คน มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม 
2. มหาวิทยาลัยสงตัวแทนจับสลากลําดับการแขงขัน ณ หองปฏิบัติการนิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ เวลา 09.00 น. 
3. รูปแบบการจัดรายการสารคดีทองเท่ียว เรื่องท่ีนําเสนอในบทวิทยุกระจายเสียงตองเปนเรื่องจริง หรือมีขอมูลท่ี

สามารถอางอิงได โดยมีรูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความนาสนใจตามยุคสมัย ความยาว 15 นาที  
4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดําเนินการจัดเตรียมเจาหนาท่ีประจําหอง และอุปกรณ

อ่ืน ๆ ท่ีใชในการแขงขันไวบริการแกทุกมหาวิทยาลัย 
5. ผูเขาแขงขันจะมีเวลาซอมกอนการแขงขันทีมละ 30 นาที โดยใหเริ่มซอมไดตั้งแตเวลา 10.00 น. (ตามลําดับของการ

แขงขัน) ณ หองจัดรายการวิทยุกระจายเสียง  
6. กอน เริ่ มการแข งขันแตละทีมมี เวลาในการเซ็ตเครื่ อง ที มละ 10 นาที  เริ่ มจั บ เวลาเม่ื อผู เข าแข งขัน 

สงสัญญาณ 
4. สําหรับผูเขารวมชม/เชียร ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะจัดการถายทอดเฉพาะเสียงขณะจัดรายการวิทยุ 

และคณะกรรมการตัดสินเฉพาะเสียงเทานั้น 
5. การแขงขันทักษะการจัดรายการสารคดีทองเท่ียวทางวิทยุกระจายเสียง เริ่มแขงขันเวลา 13.00 น. คณะกรรมการจะ

เปนผูวางกฎเกณฑ และกรอบการตัดสินใจใหแตละทีมตามมาตรฐาน การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง โดยใหอยู
ภายในเวลาท่ีกําหนด 

 
เกณฑการแขงขัน 

ตอนท่ี  1  ความถูกตอง (35 คะแนน) คะแนน 
1.1  อักขรวิธี (20 คะแนน) 
      - ความถูกตองตามหลักเกณฑ และระเบียบแบบแผนของภาษา 
      - การออกเสียง ร และ ล (ชัดเจน/ไมชัดเจน/สับสน) 
      - การออกเสียงควบกล้ํา (ชัดเจน/ไมชัดเจน/สับสน) 
      - วรรคตอน (ถูกตอง/ผิดท่ี/ไมเปนชวงเปนความ) 

 

1.2 ความชัดเจน  (15  คะแนน) 
      - การออกเสียงตรงคํา (ดี/พอใช/เพ้ียนพยัญชนะ/เพ้ียนสระ/เพ้ียนวรรณยุกต) 
      - ความชัดเจนถอยคํา (ดี/ไมเต็มคํารัวๆ/เนนคําเกินไป) 
      - เสียงสอดแทรก (เสียงลมหายใจ/เสียงจอกแจกในชองปาก/เสียงลมพนหนาคํา/อ่ืนๆ) 

 

ตอนท่ี  2 ความเหมาะสมในการนําเสนอ  (40 คะแนน) 
2.1  การใชเสียง  (10 คะแนน)  
2.2  ลีลาการนําเสนอ (20 คะแนน ) 
      - จังหวะ น้ําหนักคําและความ 
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      - การถายทอดเนื้อหา/อารมณ 
      - ความเปนธรรมชาติของการเปนนักจัดรายการวิทยุ 
      - ความสดใสราเริง  
2.3  การใชภาษา (10 คะแนน) 
      - การใชคํา  (เหมาะสม/ตรงความหมาย) 
      - การเรียงคําเขาประโยค  (ดี/พอใช/ไมเหมาะสม) 

 

ตอนท่ี 3 เสียง (10 คะแนน) 
3.1  เสียงโดยธรรมชาติ (5 คะแนน)   
      - แจมใส/ไมแจมใส/แหบ/เครือ/สั่น/พรา 

 

3.2  การเปลง (5  คะแนน)    
      - พอใช/เบาไป/ดังไป/สูงไป/ต่ําไป/ไมสมํ่าเสมอ 

 

ตอนท่ี 4 เนื้อหา (10 คะแนน) 
4.1  ความสําคัญของเนื้อหา (5 คะแนน)  
4.2  ความคิดสรางสรรค/ปฏิภาณ ไหวพริบ (5 คะแนน)  
ตอนท่ี 5 ความตรงเวลา (5 คะแนน)  
5.1 กรณีขาดหรือเกิน 1 นาที หักคะแนน 1 คะแนน  
5.2 กรณีขาดหรือเกิน 2 นาที หักคะแนน 2 คะแนน  
5.3 กรณีขาดหรือเกิน 3 นาที หักคะแนน 3 คะแนน  
5.4 กรณีขาดหรือเกิน 4 นาที หักคะแนน 4 คะแนน  
5.5 กรณีขาดหรือเกินกวา 5 นาที หักคะแนน 5 คะแนน  

รวมคะแนนท้ังส้ิน  
 

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

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร 
 

กิจกรรมท่ี 29 : การแขงขันเขียนโปรแกรม 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
 

กติกาการแขงขัน  
1. การแขงขันประเภททีม ทีมละไมเกิน 2 คน มหาวิทยาลัยละไมเกิน 2 ทีม ใชเวลาการแขงขัน 3  ชั่วโมง  
2. แตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักศึกษาท่ีเขารวมแขงขัน ใหคณะกรรมการกอนการประชุมกําหนดโจทย 
3. กําหนดการแขงขัน  

3.1 เวลา 09.00 - 10.00 น. คณะกรรมการท้ังสี่มหาวิทยาลัย ประชุมพรอมกันเพ่ือกําหนดโจทยโดยจํานวน
โจทยและการแขงขันข้ึนอยูความเหมาะสมของเวลาท่ีคณะกรรมการลงมติรวมกัน  

3.2 เวลา 10.00 – 10.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร 
3.3 เวลา 10.30 - 13.00 น. เริ่มการแขงขัน ท้ังนี้สามารถยืดหยุนไดตามมติคณะกรรมการ 

4. โปรแกรมภาษาท่ีกําหนดใหใชในการแขงขันไดแก C, C++, C# หรือ JAVA  
5. เครื่องคอมพิวเตอรตองมีคุณสมบัติเทาเทียมกัน ไมมีการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย โดยจะตองติดตั้ง โปรแกรม

ดังตอไปนี้  
5.1 Borland C++  
5.2 Dev C++  
5.3 Codebook 
5.4 Visual Studio  
5.5 Python  
5.6 Net Bean  

6. ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาหองแขงขัน  
7. แตละทีมสามารถนําหนังสือ/ตําราเขาหองไดไมเกิน 2 เลม  
8. นักศึกษาผูเขาแขงขันจะตองเปนนักศึกษาอยูในวงรอบของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

8.1 หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ป ตองเปนนักศึกษารหัส 57 - 60  
8.2 หลักสูตร ปริญญาตรี 5 ป ตองเปนนักศึกษารหัส 56 – 60 

เกณฑการตัดสิน 
การประเมินผล คะแนน 

1. ความถูกตองของผลลัพธ (Output)  50 

2. ขอผิดพลาดนอย (Error)  10 

3. แนวทางการแกปญหา 

 3.1 ข้ันตอนวิธี (Algorithm)  

 3.2 เขียนแนวคิดใสกระดาษ 

      - pseudocode หรือ flowchart 

 
10 
10 

4. การสื่อความหมายระหวางโปรแกรมกับใช (User Interface)  10 

5. เวลาท่ีใชในการแขงขัน โดยดูไดจากความสมบูรณของโปรแกรมรวมดวย 10 
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ส่ิงท่ีผูแขงขันตองเตรียมมา  
หนังสือ 2 เลม 
 

ส่ือ/วัสดุ/อุปกรณท่ีเจาภาพเตรียมให  
1. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมติดตั้งโปรแกรม  
2. กระดาษเปลา 

 

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

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร 
 

กิจกรรมท่ี 30 : การตอบปญหาคอมพิวเตอร 

กําหนดการแขงขนั :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   

สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

 
กําหนดการแขงขัน 
เวลา 08.00 น. – 09.00 น. คณะกรรมการจัดเตรียมขอมูลและโจทยสําหรับแขงขันท่ีหองแขงขัน 
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  แขงขันเปดภาพ JIGSAW Hardware  คะแนนรวม 180 คะแนน 
  แขงขันถามตอบ     คะแนนรวม 150 คะแนน 
  แขงขันทายคุณสมบัติของ Software  คะแนนรวม 135 คะแนน 
 
กติกาการแขงขัน 
1. การแขงขันประเภททีม สงเขาแขงขันไดมหาวิทยาลัยละ 2 ทีม ทีมละ 2 คน 
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงผูเขาแขงขัน จะตองเปนผูเขาแขงขันท่ีอยูในรายชื่อตัวจริงหรือตัวสํารองเทานั้น 
3. คณะกรรมการเขารวมประชุมและจัดเตรียมขอมูลโจทย เพ่ือเตรียมความพรอม เวลา 8.00 – 9.00 น. 
4. ทีมผูเขาแขงขันจะไมมีสิทธิ์ตอบโจทยของมหาวิทยาลัยท่ีตนเองสังกัด 
5. กรรมการจากมหาวิทยาลัยผูออกขอสอบเปนผูเฉลยคําตอบของมหาวิทยาลัยท่ีตนเองสังกัด 
6. แบงการแขงขันออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

6.1 เปดภาพ JIGSAW Hardware 
6.1.1 กําหนดใหแตละมหาวิทยาลัยสงภาพเขารวมจํานวน 8 ภาพ กอนถึงวันแขงขัน 
6.1.2 กําหนดใหชื่อภาพมีจํานวนไมเกิน 25 ตัวอักษร รวมเครื่องหมายขีดหรือเวนวรรคทุกกรณี โดยชื่อภาพ

จะถูกใชเปนคําตอบของภาพนั้น ๆ  
6.1.3 กําหนดชนิดของภาพเปนนามสกุล .jpg มีขนาดของภาพ 800 x 600 pixel  
6.1.4 ภาพจะถูกแบงออกเปน 16 ชอง โดยตองมีสวนของภาพหลักอยูภายในพ้ืนท่ี ไมนอยกวา 8 ชอง 
6.1.5 ภาพของแตละมหาวิทยาลัยจะถูกเลือกในการแขงขันมหาวิทยาลัยละ 4 ภาพ  
6.1.6 ทีมผูเขาแขงขันจะไมมีสิทธิ์ตอบในสวนของภาพท่ีมาจากมหาวิทยาลัยท่ีตนเองสังกัด 
6.1.7 การแขงขันจะเริ่มจากการเปดสวนของภาพจํานวน 1 ชอง เหลือสวนท่ีปด 15 ชอง 
6.1.8 แตละทีมจะมีสิทธิ์ตอบไดเพียงภาพละ 1 ครั้งเทานั้น 
6.1.9 การใหคะแนนจะยึดถือตามความสมบูรณและความถูกตองของคําตอบ ทุกกรณี เชน การเวนวรรค 

การใชเครื่องหมายขีด การใชตัวอักษรพิมพเล็ก ตัวอักษรพิมพใหญ และจุด เปนตน 
6.1.10 แตละภาพจะมีคะแนนเต็ม ภาพละ 15 คะแนน และจะมีการเปดสวนใดสวนหนึ่งของภาพครั้งละ 1 

ชองเม่ือยังไมมีทีมท่ีตอบถูก โดยคะแนนจะลดลงตามจํานวนของภาพท่ีถูกเปดชองละ 1 คะแนน  
6.1.11 รวมจํานวนภาพท่ีแตละทีมสามารถตอบได คือ 12 ภาพ คะแนนเต็มภาพละ 15 คะแนน รวม 180 

คะแนน 
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6.2 ถามตอบ 
6.2.1 กําหนดใหแตละมหาวิทยาลัยสงโจทยคําถาม มหาวิทยาลัยละ 5 ขอ ในวันแขงขัน 
6.2.2 โจทยคําถามเปนแบบ 5 ตัวเลือก ใสซองแยกกันระหวางโจทยและเฉลย  
6.2.3 คําถามแตละขอใสซองปดผนึก และระบุรายละเอียดท่ีหนาซอง ดังนี้ 

กิจกรรมถามตอบ วิชา..... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ.....  

6.2.4 เฉลยแตละขอใสซองปดผนึก และระบุรายละเอียดท่ีหนาซอง ดังนี้ 
เฉลยกิจกรรมถามตอบ วิชา......  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ.....  

6.2.5 เอกสารโจทยและตัวเลือก ตั้งคาหนากระดาษดานบน 1 นิ้ว ดานลาง 1 นิ้ว ดานซาย 1 นิ้ว และ
ดานขวา 1 นิ้ว กําหนดใหใชตัวอักษร (font) เปน THSarabunPSK ขนาด 18 พอยต โดยกําหนดให
โจทยและตัวเลือกไมเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 (กรณีโจทยมีขอมูลประกอบ เชน รูปภาพ 
อัลกอริทึม และ Source code ใหมหาวิทยาลัยผูออกโจทยทําสําเนาสําหรับแจกใหผูเขารวมแขงขัน
ของแตละมหาวิทยาลัยดวย โดยจะตองอยูภายในหนาเดียวกับโจทย)  

6.2.6 เนื้อหาท่ีใชในการแขงขัน แตละมหาวิทยาลัยจะสงคําถามเรื่องละ 1 ขอ ประกอบดวย 
1) ระบบปฏิบัติการ 
2) ระบบการสื่อสารขอมูล 
3) โปรแกรมคอมพิวเตอรและ Algorithm  
4) ระบบจัดการฐานขอมูล 
5) เทคโนโลยีเว็บ 

6.2.7 ทีมผูเขาแขงขันจะไมมีสิทธิ์ตอบคําถามท่ีมาจากมหาวิทยาลัยท่ีตนเองสังกัด 
6.2.8 ผูเขาแขงขันแตละทีมมีสิทธิ์ตอบไดเพียงขอละ 1 ครั้งเทานั้น 
6.2.9 คําถามแตละขอจะมีคะแนนเต็ม ขอละ 10 คะแนน 
6.2.10 รวมจํานวนคําถามท่ีแตละทีมสามารถตอบได คือ 15 ขอ รวม 150 คะแนน 

 
6.3 ทายคุณสมบัติของ Software  

6.3.1 กําหนดใหแตละมหาวิทยาลัยสงชื่อ Software จํานวน 5 ชื่อ กอนถึงวันแขงขัน 
6.3.2 คุณสมบัติของ Software ท่ีเปนคําถาม Software ละ 5 ขอ ใสซองปดผนึกและนําสงคณะกรรมการ

ในวันแขงขัน และระบุรายละเอียดท่ีหนาซอง ดังนี้ 
กิจกรรมทายคุณสมบัติของ Software 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ...  

6.3.3 คณะกรรมการเลือกโจทย Software ของแตละมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 3 ขอ 
6.3.4 ทีมผูเขาแขงขันจะไมมีสิทธิ์ตอบคําถามท่ีมาจากมหาวิทยาลัยท่ีตนเองสังกัด 
6.3.5 Software แตละขอจะมีคะแนนเต็ม ขอละ 15 คะแนน เม่ือยังไมมีทีมท่ีตอบถูกจะมีการเปดคุณสมบัติ

เ พ่ิ ม ค รั้ ง ล ะ  1 ข อ  โด ย ค ะแ น น จ ะล ด ล งต าม จํ าน ว น คุ ณ ส ม บั ติ ท่ี ถู ก เป ด อ อ ก ข อ ล ะ 
3 คะแนน ดังนี้ 

 - เปดคุณสมบัติ 1 ขอ คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 - เปดคุณสมบัติ 2 ขอ คะแนนเต็ม 12 คะแนน 
 - เปดคุณสมบัติ 3 ขอ คะแนนเต็ม  9 คะแนน 
 - เปดคุณสมบัติ 4 ขอ คะแนนเต็ม  6 คะแนน 
 - เปดคุณสมบัติ 5 ขอ คะแนนเต็ม  3 คะแนน 
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6.3.6 ผูเขาแขงขันแตละทีมมีสิทธิ์ตอบไดเพียงขอละ 1 ครั้งเทานั้น 
6.3.7 รวมจํานวนคําถามท่ีแตละทีมสามารถตอบได คือ 9 ขอ รวม 135 คะแนน 
 

เกณฑการตัดสิน 
ตัดสินโดยใชคะแนนรวมจากท้ัง 3 กิจกรรมการแขงขัน ไดแก 
- เปดภาพ JIGSAW Hardware คะแนนรวม 180 คะแนน 
- ถามตอบ   คะแนนรวม 150 คะแนน 
- ทายคุณสมบัติของ Software คะแนนรวม 135 คะแนน 
 
รางวัลการแขงขัน 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ   1 เหรียญทอง ไดแก ทีมท่ีไดคะแนนรวมมากเปนอันดับ 1 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 เหรียญเงิน ไดแก ทีมท่ีไดคะแนนรวมมากเปนอันดับ 2 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 เหรียญทองแดง ไดแก ทีมท่ีไดคะแนนรวมมากเปนอันดับ 3 
 
กําหนดการสงขอมูลและโจทยคําถาม 

วัน/เดือน/ป รายการ 
 สงภาพ JIGSAW Hardware มหาวิทยาลัยละ 8 ภาพ 
 สงชื่อ Software มหาวิทยาลัยละ 5 ชื่อ 
 ผูประสานงาน สงภาพ JIGSAW Hardware ท่ีนําเขาเทมเพลทท้ังหมดแลวใหกับ

มหาวิทยาลัยทุกแหง 
 ผูประสานงาน สงชื่อ Software ท้ังหมดใหแตละมหาวิทยาลัย 
 สงโจทย คําถามเปนแบบ 5 ตัวเลือก ใสซองแยกกันระหวางโจทยและเฉลย 

มหาวิทยาลยัละ 5 ขอ 
 สงคุณสมบัติของ Software ท่ีเปนคําถาม Software ละ 5 ขอ ใสซองปดผนึก 

 
 

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

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร 
 

กิจกรรมท่ี 31 : การสรางการตูนแอนิเมชัน 

กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   
สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
 

รูปแบบการแขงขัน 
1. การออกแบบผลงานดวย Storyboard 
2. การสรางผลงานดวยโปรแกรม Adobe Flash CS6 
3. การนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการ   
 

กติกาการแขงขัน 
1. การแขงขันประเภททีม ทีมละ 3 คน มหาวิทยาลัยละไมเกิน 2 ทีม 
2. ใชโปรแกรม Adobe Flash CS6 เปนหลัก (ตัดตอเสียง ใช Software ของ Adobe เปนหลัก) 
3. โปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ จะถูกติดตั้งใหเหมือนกันทุกเครื่อง (ถาจะใชโปรแกรมอ่ืน ตองไดรับการยินยอมจาก 3 

ใน 4 ของท้ัง 4 มหาวิทยาลัย) 
4. เสียงประกอบ (รูปแบบของไฟล .mp3, .mp4 และ wave เปนตน) จัดเก็บใน Flash drive ใหแตละมหาวิทยาลัย

เตรียมมาเพ่ือทางมหาวิยาลัยเจาภาพรวบรวม และบันทึกแบงใหทุกทีมท่ีลงแขงขัน  
5. งดเสียงพากยและขอความ ใหเนนสื่อความหมายดวยภาพ โดยใชเสียงประกอบจากขอ 4  เทานั้น  
6. ผลงานมีความยาวไมต่ํากวา 2 นาที  
7. ทุกทีมเตรียม Mouse Pen พรอม Software ติดตั้งมาเอง 
8. มหาวิทยาลัยเจาภาพเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร PC จํานวน 3 เครื่อง ตอ 1 ทีม พรอมหูฟง, Microphone 
9. กําหนดหัวขอเรื่อง ดวยการใชคําหลัก (Keyword) ของท่ีแตละมหาวิทยาลัยเตรียมมา 3 คําหลัก ดวยวิธีเลือกจับ

คําหลักของมหาวิทยาลัยแตละแหงมา 1 คําหลัก เพ่ือใหผูเขารวมแขงขันนําไปใชออกแบบผลงาน 
10. กําหนดการของการแขงขัน มีดังนี้ 
 - เวลา 08.30 – 09.00 น. ผูเขารวมแขงขันตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรและติดตั้งอุปกรณ Mouse Pen 

- เวลา 09.00 – 14.00 น. ออกแบบและสรางผลงาน การตูนแอนิเมชั่น 
- เวลา 14.00 – 15.00 น. ผูเขารวมแขงขันนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการ   

 
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :  

1. ..................................................................  
2. ..................................................................    
3. .................................................................       
4. .................................................................          

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร 
 

กิจกรรมท่ี 32 :  การฝกปฏิบัติดวยคอมพิวเตอรและเครือขาย 
 

กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   
สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
 

กติกาการแขงขัน 
1. การแขงขันประเภททีม ทีมละ 3 คน มหาวิทยาลัยละไมเกิน 2 ทีม 
2. ระยะเวลาท่ีใชในการแขงขัน 3 ชั่วโมง 
3. การแขงขันจะทําการแขงขันบนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีไดจัดเตรียมไวให  1 กลุมจะใช 4 เครื่อง ดังนี้ 
    3.1 ติดตั้ง Ubuntu server 14 บนเครื่องคอมพิวเตอร 3 เครื่อง และ ติดตั้ง windows 10  1 เครื่อง 
    3.2 ติดตั้ง dhcp server สําหรับแจกเบอรไอพีในชวงท่ีกําหนด (แจก ip 192.168.1.101-110) 
    3.3 ติดตั้ง proxy server สําหรับบล็อกรายชื่อเว็บไซต, คํา (keyword) และ ip ตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

รายชื่อเว็บไซต sanook.com 
hunsa.com 

คํา (keyword) sex 
xxx 

ip 10.0.0.36  
10.119.0.5 

    3.4. ติดตั้ง DNS server สาํหรับประชาสัมพันธเว็บไซตหนวยงาน ดังนี้ 
Kru.pcnk.net มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
Mcru.pcnk.net มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
Npru.pcnk2.net มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
Pbru.pcnk2.net มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
3.5 ติดตั้ง web server สําหรับใหบริการเว็บไซตในรายละเอียดขอท่ี 6และ sFtp server 

4. ทีมผูเขาแขงขันตองดําเนินการคําหนดคา config ใหไดผลลัพธตามท่ีกําหนด โดยนักศึกษาสามารถสงคําตอบได 
    เม่ือผานระยะเวลาไปแลว 1 ชั่วโมง 30 นาที 
5. ในการแขงขันผูเขาแขงขันสามารถรองขอสิทธิ์การสืบคนขอมูลผานทางอินเทอรเน็ตได โดยสงตัวแทนในทีม 1 คน  
   มาสืบคนขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมไวใหเทานั้น โดยมีระยะเวลาในการสืบคนครั้งละไม    
   เกิน 10 นาที และขอใชสิทธิ์ไดไมเกิน 5 ครั้ง 
เกณฑการใหคะแนน 
1. โจทยการแขงขันมีท้ังหมด 5 ขอ ขอละ 10 คะแนน แบงเปนอัตนัย 10 คะแนน คะแนนปฏบิัติ 10 คะแนน  
2. หากคะแนนของผูเขาแขงขันเทากัน จะพิจารณาจากจํานวนโจทยท่ีทีมผูเขาแขงขันสามารถทําไดท้ังทฤษฎีและ 
   ปฏิบัติเปนอันดับแรก 
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3. หากผลพิจารณาในเกณฑการใหคะแนนขอ 2 ยังเทากัน จะพิจารณาจากเวลาท่ีผูเขาแขงขันทําการสงคําตอบกอน  
4. หากผลพิจารณาในเกณฑการใหคะแนนขอ 3 ยังเทากัน จะพิจารณาจากจํานวนครั้งท่ีขอใชสิทธิ์การสืบคนขอมูล 
   ผานทางอินเทอรเน็ตนอยท่ีสุด 
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :  

1. ..................................................................  
2. ..................................................................    
3. .................................................................       
4. .................................................................          

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร 
 

กิจกรรมท่ี 33 : การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 

กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   
สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
กติกาการแขงขัน 
1. การแขงขันทีม ทีมละ 2 คน มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม 
2. ใหผูแขงขันพัฒนาเว็บไซตดวยภาษา PHP7.x หรือ C#  สามารถรับขอมูลจากผูใชงานไดจริงมีการออกแบบและ

เชื่อมตอกับฐานขอมูล MySQL หรือ MS SQL Server รวมถึงออกแบบหนาตาของเว็บไซตใหมีความสวยงามและ
เหมาะสม โดยรายละเอียดใหเปนไปตามโจทยท่ีคณะกรรมการ 4 มหาวิทยาลัยกําหนดดังนี้ 

 2.1 ใหคณะกรรมการของแตมหาวิทยาลัยกําหนดหัวขอแขงขันมากอน 1 หัว พรอมท้ังขอมูลท่ีใชในการแขงขัน 
 2.2 ใหคณะกรรมการนําหัวแตละหัวมหาวิทยาลัยมารวมกันเพ่ือกําหนดโจทย โดยมีสัดสวนหัวขอแขงขันของแต

ละมหาวิทยาลัยรอยละ 25 
3. สามารถใชซอฟตแวร Adobe Dreamweaver CC 2018, Sublime, Atom, FileZilla, Visual Studio, Adobe 

Photoshop CC 2018, Visual Studio Code, Bootstrap 3.x, JQuery, Java Script และโป รแกรมการ
จัดการฐานขอมูลได  

4. ซอฟตแวรสําหรับจําลองเซิฟเวอร XAMPP 7.x.x 
5.  รองรับการทํางานและแสดงผลบนอุปกรณพกพา เชน มือถือ แท็ปเล็ต 
6. ผูแขงขันสามารถเพ่ิมเติมเนื้อหาท่ีเหมาะสมนอกเหนือจากท่ีโจทยตองการไดตามสมควร 
7. อนุญาตใหผูเขาแขงขันนําหนังสือ หรือตําราท่ีเก่ียวของเขาในสถานท่ีแขงขันได ทีมละ 2 เลม 
8. ไมอนุญาตใหทําการเชื่อมตออินเตอรเน็ต หรือใชอินเตอรเน็ตระหวางการแขงขัน 
9. การตัดสินผลงาน จะใหผูเขาแขงขัน Upload ผลงานข้ึน Server และนําเสนอผลงานของตนเองตอคณะกรรมการและ

ใหผูเขาแขงขันทีมอ่ืน โดยใหเวลาทีมละ 15 นาที 
10.ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนท่ีสิ้นสุด 
* ถาคะแนนเทากันใหคณะกรรมการดูระบบฟงกชันการทํางานของใครมีหลักการทํางานดีกวากัน 
 

เกณฑการตัดสิน 

เกณฑ คะแนน 
การออกแบบฐานขอมูลมีความเหมาะสม (Database Design) 20 
ระบบมีฟงกชันการทํางานครบถวนและถูกตองตามโจทยท่ีกําหนด (Function and Validation) 50 
อินเตอรเฟสตางๆ ของหนาเว็บมีความสวยงาม และเหมาะสม (HTML5, CSS, Responsive) 30 

รวม 100 
อุปกรณท่ีตองเตรียม 
1. เครื่องแมขาย 1 ตัว สําหรับเผยแพรขอมูล 

- พ้ืนท่ีจัดเก็บ 
- สิทธิ์ในการใชงาน 
- ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
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2. ปายชื่อและอุปกรณประกอบการแขงขัน 
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :  

1. ..................................................................  
2. ..................................................................    
3. .................................................................       
4. .................................................................          

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร 
 

กิจกรรมท่ี 34 : การนําเสนอ Microsoft office power point 2010 

กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   
สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

 

การแข งขั น เทคนิ คการนํ าเสนอผลงานด วย  Microsoft office Power Point 2016 จั ดการแข ง ขั น 
ในวันท่ี 20 มีนาคม 2561 เริ่มตั้งแตเวลา 9.00 – 12.00 น. (รอบเชา) และเวลา 13.00-15.00 น. (รอบบาย) ปฏิบัติการ
ใชโปรแกรมการสรางสื่อนําเสนอขอมูลดวย  Microsoft Power Point 2016 สรางชิ้นงานโดยใชเวลา 2 ชั่วโมง และนํา
ผลงานนําเสนอรอบบาย คนละไมเกิน 10 นาที ณ หองอบรมคอมพิวเตอร 1 ชั้น 2 สํานักคอมพิวเตอร โดยแบงการ
แขงขันออกเปนรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน รวมท้ังหมด 8 คน ภายใตหัวขอท่ีคณะกรรมการกําหนดไว 
 
ลักษณะของขอสอบ 

คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยท้ัง 4 แหง เสนอหัวขอในวันแขงขัน มหาวิทยาลัยละ 1 หัวขอ เพ่ือจับฉลากหัวขอ
โดยประธานการจัดการแขงขัน 

 

เนื้อหาการแขงขันมีหลักเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 2 สวน รวม 100 คะแนน 
สวนท่ี 1     50   คะแนน ประกอบดวย 

1.1 ความสวยงามและการใชสีท่ีเหมาะสม  10 คะแนน 
1.2 ความคิดสรางสรรค  10 คะแนน 
1.3 การนํา VDO มาใช  5 คะแนน 
1.4 การใชวัตถุท่ีหลากหลายในการออกแบบ (AutoShapes)  5 คะแนน 
1.5 การกําหนดภาพเคลื่อนไหว (Effect)  5 คะแนน 
1.6 การเปลี่ยนภาพนิ่ง (Transition)  5 คะแนน 
1.7 การเชื่อมโยงหลายมิติ (Link)  5 คะแนน 
1.8 การสรางสไลดโชววนเรื่อยๆ (Loop)  5 คะแนน 
 รวม 50 คะแนน 

 
สวนท่ี 2     50   คะแนน ประกอบดวย 

2.1 การนําเสนอเนื้อหาสอดคลองกับหัวขอท่ีได 10 คะแนน 
2.2 บุคลิกภาพทาทาง 10 คะแนน 
2.3 น้ําเสียง/อักขระ/ในการนําเสนอ 10 คะแนน 
2.4 ทักษะการตอบคําถาม 1 คําถาม จากคณะกรรมการ 10 คะแนน 
2.5 การแตงกาย 5 คะแนน 
2.6 การบริหารเวลา 5 คะแนน 
 รวม 50 คะแนน 
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กติกาการแขงขัน 
1. ผูเขาแขงขันสามารถสืบคน ขอมูลรูปภาพ และสื่อวีดีโอ เพื่อใชในการจัดทําสื่อการนําเสนอไดตลอดการแขงขัน 
2. ผูเขาแขงขันปฏิบัติการแขงขัน Microsoft Power Point 2016 เทานั้น (เมนูภาษาอังกฤษ) สรางผลงานนําเสนอจาก

ขอมูลตามหัวขอที่กําหนดใหในชวงเชา 10-15 Slide ใชเวลา 2 ชั่วโมง เวลา 09:30-11:30 น. 
3. ผู เข าแข งขันนํ า เสนอผลงาน  ณ  หองอบรมคอมพิ วเตอร 1 ชั้น  2 สํ านั กคอมพิ วเตอร  ช วงเวลา 13:00 น . 

เปนตนไป ตอคณะกรรมการ นําเสนอไมเกิน 10 นาที 
4. การแขงขันเปนการแขงขันรายบุคคล ตัวแทนมหาวิทยาลัยละ 2 คน  
5. ผูเขาแขงขันจะตองเขาหองแขงขันกอนเวลา 15 นาที และหากมาหลังจากที่เร่ิมสอบแลว 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์ในการแขงขัน 
6. ผูเขาแขงขันจะตองแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน ตอผูคุมการแขงขัน 
7. ผูเขาแขงขันที่ทุจริต จะถูกปรับใหไดคะแนน 0 คะแนน 
ระเบียบการแขงขัน 
1. ผูเขาแขงขันตองรายงานตัวตอกรรมการดําเนินการแขงขัน ตามวันและเวลาที่กําหนด 
2. ในระหวางการแขงขัน จะไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันออกนอกบริเวณที่ทําการแขงขัน 
3. ผูเขาแขงขันตองแตงการชุดนักศึกษาใหสุภาพเรียบรอย 
4. ผูเขาแขงขันตองมีบัตรประจําตัวนักศึกษาของสถานที่ศึกษาอยู หรือมีบัตรประจําตัวประชาชนแสดงตอคณะกรรมการ

ดําเนินการแขงขัน 
5. กรณีผูเขาแขงขันมีขอสงสัยเก่ียวกับการแขงขันใหสอบถามคณะกรรมการควบคุมการแขงขันเทานั้น 
6. หามมิใหนําเคร่ืองมือหรืออุปกรณใด นอกเหนือจากที่กําหนดไวเขาไปในบริเวณที่ทําการแขงขัน (หลังจากที่กรรมการ

ควบคุมการแขงขันพิจารณาแลว) 
7. การแขงขันจะดําเนินการตามวัน เวลา ที่กําหนดไว 
8. การพิจารณาคะแนนใหถือมติของคณะกรรมการที่ควบคุมและกรรมการตัดสินเปนเด็ดขาด 
9. กรณีเกิดปญหาใด ๆ ข้ึนระหวางการแขงขัน ใหประธานการจัดการแขงขันเปนผูพิจารณาและชี้ขาด 
10. นักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์เขาแขงขันได 1 รายการเทานั้น 
เกณฑการตัดสิน 

การตัดสินผลการแขงขันกําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน 3 ระดับ คือ เกณฑเหรียญทอง เกณฑเหรียญเงิน เกณฑ
เหรียญทองแดง ดังนี้ 

 

ประเภทเหรียญ คะแนน 
เหรียญทอง 80 - 100 
เหรียญเงิน 70 - 79 
เหรียญทองแดง 60 - 69 

 

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

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร 
 

กิจกรรมท่ี 35 : การจัดรูปแบบเอกสารดวย Microsoft Office word 2010 

กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   
สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

 

การจัดรูปแบบเอกสารดวย Microsoft Office Word 2016 จัดการแขงขันวันท่ี 20 มีนาคม 2561 เริ่มตั้งแตเวลา 
09.00 -12.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยแบง
การแขงขันออกเปนรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน รวมท้ังหมด 8 คน ภายใตโจทยท่ีคณะกรรมการกําหนดข้ึน  
 

เนื้อหาการแขงขันมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
จอมบึง การใชคําสั่งจัดรูปแบบของขอความและตัวอักษรลักษณะตาง ๆ 10 คะแนน 
 การพิมพงานตามรูปแบบท่ีกําหนด 15 คะแนน 
นครปฐม การแทรกรูปภาพ   5 คะแนน 
 การจัดการกับขอความ เชน การตะแคงขาง 10 คะแนน 
 การสรางภาพลายน้ํา 10 คะแนน 
เพชรบุร ี การใสลวดลายท่ีขอบกระดาษ 10 คะแนน 
 การสรางตารางและการคํานวณ 15 คะแนน 
กาญจนบุร ี การสรางจดหมายเวียน 25 คะแนน 
 รวม 100 คะแนน  
 

กติกาการเขาแขงขัน 
1. ผูเขาแขงขันปฏิบัติตามคําสั่งจากโจทยท่ีกําหนดใหโดยใชเวลาในการแขงขัน จํานวน 3 ชั่วโมง เริ่มเวลา 

9.00 – 12.00 น.  
2. ผูเขาแขงขันปฏิบัติการใชโปรแกรม Microsoft Office Word 2016 เทานั้น (เมนูการใชงานเปนภาอังกฤษ) หนึ่ง

คนตอหนึ่งเครื่อง 
3. ผูเขาแขงขันจะเขาหองแขงขันกอนเวลา 15 นาที และหากมาทีหลังจากการเริ่มสอบแลว 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์ในการ

แขงขัน 
4. ผูเขาแขงขันจะตองแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชนตอผูคุมการแขงขัน 
5. ผูเขาแขงขันท่ีทุจริต จะถูกปรับใหไดคะแนน 0 คะแนน 
6. การแขงขันแบงออกเปนรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน 
ระเบียบการแขงขัน 
1. ผูเขาแขงขันจะตองรายงานตัวตอกรรมการดําเนินการแขงขัน ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
2. ในระหวางการแขงขัน จะไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันออกนอกบริเวณท่ีทําการแขงขัน 
3. ผูเขาแขงขันตองแตงการชุดนักศึกษาใหสุภาพเรียบรอย 
4. ผู เขาแขงขันตองมีบัตรประจําตัวนักศึกษาของสถานท่ีศึกษาอยูหรือมีบัตรประจําตัวประชาชนแสดงตอ

คณะกรรมการดําการแขงขัน ท้ังนี้ตองเปนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเทานั้น 
5. กรณีผูเขารวมแขงขันมีขอสงสัยเก่ียวกับการแขงขัน ใหสอบถามคณะกรรมการคอมคุมการแขงขันเทานั้น 
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6. หามมิใหนําเครื่องมือหรืออุปกรณใด นอกเหนือจากท่ีกําหนดใหไวเขาไปในบริเวณท่ีทําการแขงขัน  (หลังจากท่ี
กรรมการคอมคุมการแขงขันพิจารณาแลว) 

7. การแขงขันจะดําเนินการตามวัน เวลา ท่ีกําหนดไว 
8. การพิจารณาคะแนน ใหถือมติของคณะกรรมการผูควบคุมและกรรมการตันสินเปนอันขาด 
9. กรณีเกิดปญหาใดๆ ข้ึนระหวางการแขงขัน ใหประธานจัดการแขงขันเปนผูพิจารณาและชี้ขาด 
10. นักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์เขาแขงขันได 1 รายการเทานั้น 
 

เกณฑการตัดสิน 
การตัดสินผลการแขงขันกําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน 3 ระดับ คือ เกณฑเหรียญทอง เกณฑเหรียญเงิน เกณฑ

เหรียญทองแดง ดังนี้ 
 
 

ประเภทเหรียญ คะแนน 

เหรียญทอง 80 - 100 

เหรียญเงิน 70 - 79 

เหรียญทองแดง 60 - 69 

 

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

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร 
 

กิจกรรมท่ี 36 : การใชงาน Microsoft Office Excel 2010 

กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   
สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 

 

 การใชงาน Microsoft Office Excel 2013 จัดการแขงขันวันท่ีอังคารท่ี 20 มีนาคม 2561 เริ่มตั้งแตเวลา 
09.00 -16.30 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดย
แบงการแขงขันออกเปนรายบุคคล แหงละ 2 คน รวมท้ังหมด 8 คน ภายใตโจทยท่ีคณะกรรมการกําหนดข้ึน  
 

เนื้อหาการแขงขันมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
การใชสูตรคํานวณ บวก ลบ คูณ หาร การหาคาในชีตเดียวกัน 25 คะแนน 
การใชคําสั่ง Vlookup ในชีตเดียวกัน 25 คะแนน 
การใชฟงกชั่น IF (เง่ือนไขเดียว / หลายเง่ือนไข) 25 คะแนน 
คําสั่งในการคํานวณขามชีตและฟงกชั่นพ้ืนฐาน 25 คะแนน 
(sum/count/Average/max/min)  

 รวม 100 คะแนน 
 

กติกาการแขงขัน 
1. ผู เข าแข งขันปฏิบั ติ ตามคําสั่ งจากโจทย ท่ี กํ าหนดให  โดยใช เวลาในการแข งขัน  จํ านวน  3 ชั่ ว โมง 

เริ่มเวลา 09.00 – 12.00 น.  
2. ผู เขาแขงขันปฏิบัติการใชโปรแกรม Microsoft Excel 2013 เทานั้น (เมนูการใชงานเปนภาษาอังกฤษ)  

หนึ่งคนตอหนึ่งเครื่อง 
3. ผู เขาแขงขันจะตองเขาหองแขงขันกอนเวลาสอบ 15 นาที และหากมาจากหลังท่ีเริ่มสอบแลว 15 นาที 

จะถูกตัดสิทธิ์ในการแขงขัน 
4. ผูเขาแขงขันจะตองแสดงบัตรนักศึกษาและบัตรประจําตัวประชาชนตอผูคุมสอบ 
5. หากผูเขาแขงขันทุจริตจะถูกปรับใหไดคะแนน 0 คะแนน 
6. การแขงขันแบงออกเปนรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน 
 
ระเบียบการแขงขัน 
1. ผูเขาแขงขันตองรายงานตัวตอกรรมการดําเนินการแขงขัน ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
2. ในระหวางการแขงขัน จะไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันออกนอกบริเวณท่ีทําการแขงขัน 
3. ผูเขาแขงขันตองแตงการชุดนักศึกษาใหสุภาพเรียบรอย 
4. ผู เขาแขงขันตองมีบัตรประจําตัวนักศึกษาของสถานท่ีศึกษาอยู  และบัตรประจําตัวประชาชนแสดงตอ

คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 
5. กรณีผูเขาแขงขันมีขอสงสัยเก่ียวกับการแขงขันใหสอบถามคณะกรรมการควบคุมการแขงขันเทานั้น 
6. หามมิใหนําเครื่องมือหรืออุปกรณใด นอกเหนือจากท่ีกําหนดใหไวเขาไปในบริเวณท่ีทําการแขงขัน  (หลังจากท่ี

กรรมการคอมคุมการแขงขันพิจารณาแลว) 
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7. การแขงขันจะดําเนินการตามวัน เวลา ท่ีกําหนดไว 
8. การพิจารณาคะแนน ใหถือมติคณะกรรมการผูควบคุมและกรรมการตัดสินเปนเด็ดขาด 
9. กรณีเกิดปญหาใดๆ ข้ึนระหวางการแขงขัน ใหประธานจัดการแขงขันเปนผูพิจารณาและชี้ขาด 
10. นักศึกษา 1 คนมีสิทธิ์เขาแขงขันได 1 รายการเทานั้น 
 
เกณฑการตัดสิน 

การตัดสินผลการแขงขันกําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน 3 ระดับ คือ เกณฑเหรียญทอง เกณฑเหรียญเงิน เกณฑ
เหรียญทองแดง ดังนี้ 

 

ประเภทเหรียญ คะแนน 

เหรียญทอง 80 - 100 

เหรียญเงิน 70 - 79 

เหรียญทองแดง 60 - 69 

 
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :  

1. ..................................................................  
2. ..................................................................    
3. .................................................................       
4. .................................................................          

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะดานคอมพิวเตอร 
 

กิจกรรมท่ี 37 : การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลดวย Microsoft Office Access 2013 
กําหนดการแขงขัน : 20 มีนาคม 2561    เวลา : 09.00 – 14.00  น. 
สถานท่ี : คณะวิทยาการจัดการ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรธุรกิจ 
การแขงขัน : ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน 
ผูประสานงาน :  อาจารยพิศาล  คงเอียด  เบอรโทร 089-7180404    

อาจารยนิรุต  จรเจริญ  เบอรโทร 089-8206755   
 

การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลดวย Microsoft Office Access 2013 จัดการแขงขันวันอังคารท่ี 
20 มีนาคม 2561 เริ่มตั้งแตเวลา 9.00 – 12.00 น. (รอบเชา) และเวลา 13.00-14.00 น. (รอบบาย) คณะวิทยาการ
จัดการ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยแบงการแขงขันออกเปนรายบุคคล 
มหาวิทยาลัยละ 2 คนรวมท้ังหมด 8 คน ภายใตโจทยท่ีคณะกรรมการกําหนดข้ึน 
 

เนื้อหาการแขงขันมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  
การแปลง (ER-Diagram) ใหเปน (Relation) 20 คะแนน 
การจัดการตารางและความสัมพันธระหวางตาราง 10 คะแนน 
การสรางฟอรม 10 คะแนน 
การสรางรายงานและการสรางรายงานจากการคิวรี่ 10 คะแนน 
การคิวรี่ (Filter, Range, ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด) 10 คะแนน 
การสรางฟลดจากการคํานวณ 10 คะแนน 
การคิวรี่เพ่ือการแทรก ลบ แกไข และคนหาขอมูล 10 คะแนน 
การปองกันขอมูล 10 คะแนน 
ความเหมาะสมในการใชงาน (User Friendly) 10 คะแนน 
 รวม  100 คะแนน 

 

กติกาการแขงขัน 
1. ผูเขาแขงขันปฏิบัติตามคําสั่งจากโจทยท่ีกําหนดให โดยใชเวลาในการแขงขัน จํานวน 3 ชั่วโมง เริ่มเวลา 09.00-

12.00 น. (รอบเชา) และเวลา 13.00-14.00 น. (รอบบาย) 
2. ผูเขาแขงขันปฏิบัติการใชโปรแกรม Microsoft Office Access 2013 เทานั้น (เมนูการใชงานเปนภาษาอังกฤษ) 

หนึ่งคนตอหนึ่งเครื่อง 
3. ผู เขาแขงขันจะตองเขาหองสอบกอนเวลาสอบ 15 นาที และหากมาหลังจากท่ีเริ่มแขงขันแลว 15 นาที 

จะถูกตัดสิทธิ์ในการแขงขัน 
4. ผูเขาแขงขันจะตองแสดงบัตรนักศึกษาและบัตรประจําตัวประชาชนตอผูคุมสอบ 
5. ผูเขาแขงขันท่ีทุจริต จะถูกปรับใหไดคะแนน 0 คะแนน 
6. การแขงขันแบงออกเปนรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน โดยตองเปนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเทานั้น 

 

ระเบียบการแขงขัน 
1. ผูเขาแขงขันจะตองรายงานตัวตอกรรมการดําเนินการแขงขัน ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเขาแขงขันตองเตรียมเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ท่ีกําหนดมาเองตามรายการท่ีไดระบุไวใหพรอมกอนการ

แขงขัน (ถามี) 
3. ในระหวางการแขงขัน จะไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันออกนอกบริเวณท่ีทําการแขงขัน 
4. ผูเขาแขงขันตองแตงการชุดนักศึกษาใหสุภาพเรียบรอย 
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5. ผู เขาแขงขันตองมีบัตรประจําตัวนักศึกษาของสถานท่ีศึกษาอยูและมีบัตรประจําตัวประชาชนแสดงตอ
คณะกรรมการดําการแขงขัน ท้ังนี้ตองเปนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจเทานั้น 

6. กรณีผูเขารวมแขงขันมีขอสงสัยเก่ียวกับการแขงขัน ใหสอบถามคณะกรรมการคอมคุมการแขงขันเทานั้น 
7. หามมิใหนํ าเครื่องมือหรืออุปกรณ ใด นอกเหนือจากท่ี กําหนดให ไว เข าไปในบริ เวณ ท่ีทําการแขงขัน 

(หลังจากท่ีกรรมการคอมคุมการแขงขันพิจารณาแลว) 
8. การแขงขันจะดําเนินการตามวัน เวลา ท่ีกําหนดไว 
9. การพิจารณาคะแนน ใหถือมติของคณะกรรมการผูควบคุมและกรรมการตันสินเปนอันขาด 
10. กรณีเกิดปญหาใดๆ ข้ึนระหวางการแขงขัน ใหประธานจัดการแขงขันเปนผูพิจารณาและชี้ขาด 
11. นักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์เขาแขงขันได 1 รายการเทานั้น 
 

เกณฑการตัดสิน 
การตัดสินผลการแขงขันกําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน 3 ระดับ คือ เกณฑเหรียญทอง เกณฑเหรียญเงิน เกณฑ

เหรียญทองแดง ดังนี้ 
 

ประเภทเหรียญ คะแนน 

เหรียญทอง 80 - 100 

เหรียญเงิน 70 - 79 

เหรียญทองแดง 60 - 69 

 
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :  

1. ..................................................................  
2. ..................................................................    
3. .................................................................       
4. .................................................................          

 

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานนวัตกรรมอาหาร 
 

กิจกรรมท่ี 38 : การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารพ้ืนถิ่นท่ีเปนอัตลักษณ 
 

หัวขอการประกวด ผลิตภัณฑอาหารพ้ืนถ่ินท่ีเปนอัตลักษณ (สงไดมหาวิทยาลยัละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน) 
 

กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   
สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
 

กติกาการแขงขัน 
1. ตองเปนผลิตภัณฑอาหารท่ีมีการพัฒนาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มีความเปนนวัตกรรม 
2. ตองเปนนวัตกรรมท่ีไมเคยผานการประกวดในหนวยงานใด ๆ มากอน 
3. มีการนําเสนอเรื่องราว (present) กระบวนการผลิต ความยาวไมเกิน 15 นาที ตอบคําถาม 15 นาที/

PowerPoint 
4. จัดเตรียมผลิตภัณฑสําหรับจัดแสดง พรอมอุปกรณประกอบการจัดแสดง และเตรียมตัวอยางสําหรับชิมตอ

คณะกรรมการ 5 ชุด 
5. จัดทําโปสเตอรขนาด 80*120 เซนติเมตร ในรูปแบบโปสเตอรการงานเสนอในงานประชุมวิชาการ สําหรับติดตั้ง

ในสวนการจัดแสดง 
 

เกณฑการตัดสิน 
1. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความเปนอัตลักษณของทองถ่ิน  20 คะแนน 
2. ความสมบูรณและประโยชนทางวิชาการ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร  20 คะแนน 
3. มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาสูระดับสากลหรือเชิงพาณิชย  10 คะแนน 
4. การนําเสนอ และการตอบคําถามตอคณะกรรมการ  20 คะแนน 
5. ความสมบูรณของโปสเตอร และการจัดแสดงนวัตกรรมในภาพรวม  20 คะแนน 
6. ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ  10 คะแนน 
 รวม         100 คะแนน 
 

ส่ิงท่ีผูแขงขันเตรียมมา 
อุปกรณประกอบการจัดแสดงผลิตภัณฑ เชน ผาปูโตะ ฯลฯ 
 

ส่ือ/วัสดุ/อุปกรณท่ีเจาภาพเตรียมให 
1. โตะขาวสําหรับจัดเตรียมผลิตภัณฑ และสําหรับการจัดแสดงทีมละ 2 ตัว 
2. บอรดสําหรับติดโปสเตอรทีมละ 1 บอรด 
3. อุปกรณประกอบการนําเสนอ เชน ชุดเครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร และ CD Projector 
4. หองเก็บตัวผูเขาแขงขัน  
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :  

1. ..................................................................  
2. ..................................................................    
3. .................................................................       
4. .................................................................          
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อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะดานสาธารณสุขศาสตร 
 

กิจกรรมท่ี 39 : การออกกําลังกายเชิงประยุกต 

กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   
สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
กติกาและเง่ือนไข   

 

1.  ประเภทการประกวด  การออกกําลังกายประกอบเพลงประเภททีมๆ ละ 10 - 12 คน ดังนี้ 
1.1 แตละทีมจะตองประกอบดวย นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร จํานวนไมนอยกวา 10 – 12 คน (แตละ

มหาวิทยาลัยสงประกวดไดไมเกิน 2 ทีม) 
1.2 ทีมท่ีเขารวมกิจกรรมการประกวดจะตองใชเพลงท่ีความยาว ประมาณ 7 นาที 
1.3 ทีมท่ีเขารวมประกวดสามารถเลือกรูปแบบการออกกําลังกายทุกประเภทมาใชในการประกวดได เชน โยคะ  

ไทเก็ก แอโรบิค จี่กง รําไมพลอง ทากายบริหารประกอบเพลง และการออกกําลังกายเชิงประยุกต เปนตน 
1.4 ทีมท่ีเขาแขงขันจะตองมารายงานตัวกอนการแขงขัน 30 นาที ทีมใดไมมารายงานตัว หลังประกาศเรียกตัว 

15 นาทีถือวาสละสิทธิ์ 
2. สถานท่ีรับสมัครและเอกสารของผูรวมการประกวด  

2.1  ผูเขารวมประกวดสามารถรับใบสมัครไดท่ี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสงใบสมัคร พรอมท้ังหลักฐานการ  สมัครไดท่ี  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตําบลนาวุง อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 หรือทางโทรศัพท/โทรสาร ท่ีหมายเลข  032 – 493266 ไดตั้งแตวันท่ี 19 
มกราคม – 13 กุมภาพันธ 2558 

2.2  ผูเขารวมการประกวดจะตองสงหลักฐานใหฝายจัดการแขงขันดังนี้ 
2.2.1 ใบสมัครการประกวด 
2.2.2 สําเนาบัตรนักศึกษา 1 ชุด/คน 
2.2.3 รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป/คน 

3. สถานท่ีและวันท่ีในการจัดการประกวด  
        3.1 จัดการประกวดในวันท่ี ........ .................................... 2562 ณ ..........................................................  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 
4. การแขงขัน  

จะทําการแขงขันจากทีมท่ีเขาประกวด โดยทุกทีมจะตองออกกําลังกายประกอบเพลงท่ีมีความยาว 7 นาที  เพ่ือ
คนหาผูชนะอันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 และรางวัลชมเชย และทําการประกาศผลการแขงขัน ในวันเดียวกัน ณ 
อาคารวิทยาภิรมย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

4.1  รายงานตัว เวลา 8.30 – 9.00 น 
4.2  จับฉลากลําดับการประกวด เวลา 9.00 น. 
4.3  เริ่มประกวด ตั้งแตเวลา 9.30 น.  
4.4  ประกาศผลการประกวดหลงัการแขงขันเสร็จสิ้นประมาณ 30 นาที 
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5. การแตงกายของผูเขารวมการประกวด 
      ผูเขารวมการประกวดแตงกายไดอิสระ และตองเหมาะสมกับการออกกําลังกาย 
6. เกณฑการใหคะแนน  

ความถูกตองของรูปแบบการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพความแข็งแรง/ความออนตัว  20 คะแนน 
ความม่ันคงขณะเคลื่อนไหว การจัดระเบียบรางกายและการเคลื่อนไหว  15 คะแนน 
ท่ีไมนําไปสูการบาดเจ็บ           20 คะแนน 
ความพรอมเพรียง/จังหวะ ความคิดสรางสรรคในการประยุกตรูปแบบการออกกําลังกาย 15 คะแนน 

  การแสดงออก และความเหมาะสมของการแตงกาย     30  คะแนน 
       รวม            100 คะแนน 

หมายเหตุ   
1. ความถูกตองของรูปแบบการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  หมายถึง การออกกําลังกายท่ีประกอบดวยการ

อบอุนรางกาย (Warm up) การออกกําลังกาย (Work Out) และการคลายอุนรางกาย (Cool Down) 
2. ความความแข็งแรง/ความออนตัว และความม่ันคงขณะเคล่ือนไหว หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายท่ี

แสดงใหเห็นถึงการใชกลามเนื้อ เพ่ือเสริมสรางความแข็งแรงของรางกาย  รวมถึงความยืดหยุนของ
กลามเนื้อและขอตอในการเคลื่อนไหวของรางกาย 

3. การจัดระเบียบรางกายและการเคล่ือนไหวท่ีไมนําไปสูการบาดเจ็บ หมายถึง การจัดระเบียบของรางกาย
ในการเคลื่อนไหวขณะออกกําลังกายท่ีไมทําใหรางกายเกิดการบาดเจ็บ เชน การกระตุก  กระชากกลามเนื้อ 
การกมเงย หรือการเปลี่ยนทิศแบบกะทันหัน เปนตน     

4. ความพรอมเพรียง/จังหวะ หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายอยางพรอมเพรียง และถูกตองตามจังหวะเพลง
ของทุกคนตลอดระยะเวลาการออกกําลังกาย 

5. ความคิดสรางสรรคในการประยุกตรูปแบบการออกกําลังกาย การแสดงออก และความเหมาะสมของ
การแตงกาย หมายถึง  การแสดงออกของการนํารูปแบบการออกกําลังกายท่ีหลากหลายประเภทประยุกต
รวมกันในการออกกําลังกาย มีความสนุกสนาน และสอดคลองกับการแตงกายท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกาย 

            6. การประกอบทาสําหรับการประกวด จะตองไมแสดงทาตางๆ ดังตอไปนี้อยางเด็ดขาด 
6.1 ทามวนตัวทุกชนิด 
6.2 ทาตีลังกา หรือการโยนตัวทุกชนิด 
6.3 ทาลอเกวียน หรือสปริงมือทุกชนิด 
6.4  ทาตอตัว - ยกเวนตอนเริ่มหรือจบการแสดง 

 6. การยินยอมประชาสัมพันธ 
     ทีมผูสมัคร และผูเขาการประกวดยินยอมโดยไมเพิกถอนการอนุญาตใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เผยแพร
ภาพ และ/หรือ คลิปวิดีโอขอผูสมัครผานทางสื่อประชาสัมพันธอ่ืนๆ หรือโดยวิธีการใดๆ ไดโดยจะไมเรียก
คาตอบแทนใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ และถือใหมหาวิทยาลัยฯ เปนเจาของสิทธิลิขสิทธิ์ ในภาคประชาสัมพันธ 
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :  

1. ..................................................................  
2. ..................................................................    
3. .................................................................       
4. .................................................................          

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะดานหุนยนต 
 

กิจกรรมท่ี 40 : การแขงขันหุนยนตกูภัย 

กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   
สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
 

กติกาการแขงขัน 
  1. ขอกําหนดของหุนยนต  
 1.1 ขนาดของหุนยนตกอนเริ่มตนแขงขันตองไมเกิน 40 x 40 เซนติเมตร ความสูงไมจํากัด แตตองวางใน
กรอบของพ้ืนท่ี 40 x 40 เซนติเมตรท่ีทางกรรมการเตรียมไวกอนแขงขัน 
 1.2 ใชบอรดควบค ุมรุนใดก็ไดไมจํากัด หุนยนตท่ีเขาแขงขันตองมีการเขียนโปรแกรมเพ่ือติดตอกับรีโมท
คอนโทรลดวย โดยไมจํากัดรูปแบบของการติดตอแบบไรสาย และผูแขงขันตองเตรียมรับมือ ในกรณีอาจเกิดการ
รบกวนกันของคลื่นวิทยุ หรือแสงอินฟราเรดในขณะทําการฝกซอมและแขงขัน 

1.3 หุนยนตสามารถแยก หรือขยายออกไดในขณะแขงขัน 

1.4 น้ําหนักรวมของหุนยนตตองไมเกิน 25 กิโลกรัม ไมรวมรีโมทคอนโทรล 

1.5 ไมจํากัดท่ีมาของชิ้นสวนทางกล และอุปกรณประกอบ จะประกอบเอง ข้ึนรูปจากเครื่องพิมพ  

3 มิติ ดัดแปลงจากของเลนสามารถทําไดท้ังสิ้น ยกเวน ระบบลม 

1.6 การยึดสกรู และนอตหรืออุปกรณยึดตรึงใดๆ ในตัวหุนยนตจะตองกระทําอยางแนนหนา หากใน

ระหวางการแขงขันมีชิ้นสวนหลุด แตก หัก ลงในสนาม กรรมการจะไมนําออก และอนุญาตใหแขงขันตอไปได 

กรรมการจะไมรับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระหวางท่ีนําชิ้นสวนท่ีหลุดออกจากสนาม 

1.7 ไมจํากัดคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมหุนยนต 

1.8 แรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟของหุนยนตรวมท้ังหมดตองไมเกิน 48 V 

1.9 ไมจํากัดจํานวนมอเตอรไฟตรงท่ีใช 

  2. รูปแบบการแขงขัน 

 เปนการปฏิบัติภารกิจสมมติในการคนหา และชวยเหลือผูประสบภัย โดยหุนยนตตองสามารถเคลื่อนท่ีผาน
พ้ืนท่ีอุปสรรคหลากหลาย และพาผูประสบภัยมายังพ้ืนท่ีปลอดภัยได  

การแขงขันนี้มีภารกิจท้ังสิ้น 6 ภารกิจ หุนยนตตองทําใหครบทุกภารกิจภายในเวลา  20 นาทีแตละภารกิจ

จะมีคะแนนสะสมไมเทากัน ผูแขงขันไมสามารถขามภารกิจได 

  

ภารกิจท่ี 1 ขามพ้ืนท่ีขรุขระ (20 คะแนน) 

1. พ้ืนท่ี กวาง  60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร ผิวทางขรุขระมีความสูง 5 เซนติเมตร 

2. ตองเคลื่อนท่ีผานไปใหไดเทานั้น และหามเขาเขตพ้ืนท่ีตองหาม  

3. หากขามไปได จะได 20 คะแนน 

4. หากหุนยนตเขาไปในพ้ืนท่ีตองหาม จะถือวา ไมผานภารกิจ ใหกลับมาเริ่มตนใหมโดยไมมีการหักคะแนน 

และไมหยุดเวลา โดยจุดเริ่มตนของดานนี้ คือ จุดเริ่มตนของการแขงขัน 
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ภารกิจท่ี 2 ขยับส่ิงกีดขวาง (ทอ PVC) 15 คะแนน 

1. ภารกิจนี้ผูแขงขันตองควบคุมหุนยนตใหขนยายเศษปรักหักพัง ซ่ึงในท่ีนี้ คือ ทอ PVC ท่ี มีขนาด 

เสนผานศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร ท่ีวางกีดขวางเสนทางเขาอุโมงคออกไปวางบนพ้ืนท่ีสําหรับวาง

สิ่งกีดขวาง ใหครบท้ัง 3 อัน เพ่ือใหเคลื่อนท่ีเขาอุโมงคได 

2. ในการขนยาย หามไมใหสวนใดสวนหนึ่งของทอสัมผัสพ้ืนสนาม โดยหุนยนตจะตองขนยายทอ PVC โดย

การยกลอยข้ึนจากแทนวางท่ีสูง 30 เซนติเมตร หากเกิดการสัมผัสพ้ืนสนาม หุนยนตตองปลอยทอ PVC ลงทันที 

และกรรมการจะนํากลับไปวางยังตําแหนงเดิม โดยจุดเริ่มตนคือ ทางเขาของดานขยับสิ่งกีดขวาง 

3. เม่ือเคลื่อนยายไดสําเร็จ จะไดคะแนนทอละ 5 คะแนน รวม 15 คะแนน  

 

พ้ืนท่ีตองหาม 

พ้ืนท่ีตองหาม 

ทางออก 

ทางเขา  

กวาง 60 เซนติเมตร 

ยาว 120 เซนติเมตร 

สูง       5 เซนติเมตร 
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ภารกิจท่ี 3 ข้ึนบันได (15  คะแนน) 

1. มีบันไดท้ังหมด 3 ข้ัน กวาง 60 เซนติเมตร ความสูงรวมท้ัง 3 ข้ัน 30 เซนติเมตร เม่ือหุนยนตเคลื่อนท่ี

ผานบันไดแตละข้ันได จะไดข้ันละ 5 คะแนน 

2. หากหุนยนตหลนหรือ ตกในขณะท่ี ข้ึนบันได จะตองมาเริ่มตน ท่ีทางข้ึนบันไดข้ันลางสุด และ 

ไมหยุดเวลา โดยจะตองข้ึนบันไดใหครบท้ัง 3 ข้ัน ถึงจะผานภารกิจนี้ได 

 

ภารกิจท่ี 4 ขามทางขาด (10 คะแนน) 

1. เปนภารกิจท่ีตอเนื่องจากภารกิจท่ี 3 หากไมผานภารกิจท่ี 3 จะทําภารกิจนี้ไมได 

2. ตองควบคุมหุนยนตเคลื่อนท่ีผานทางขาดท่ีมีความกวาง 30 เซนติเมตร 

3. หากทําภารกิจนี้สําเร็จ จะได 10 คะแนน โดยคะแนนจะเกิดข้ึนเม่ือหุนยนตผานทางขาดมาท้ังตัว และ

เคลื่อนท่ีตอไปไดเทานั้น 

 

ภารกิจท่ี 5 ลงจากท่ีสูง (10 คะแนน) 

1. เปนภารกิจท่ีตอเนื่องจากภารกิจท่ี 4  

2. ภารกิจนี้เปนการควบคุมหุนยนตใหเคลื่อนท่ีลงจากทางแทน โดยแทนมีความสูง 30 เซนติเมตร 

3. หากหุนยนตสามารถลงจากแทน และเคลื่อนท่ีตอไปได จะได 10 คะแนน  

 

ทอ PVC ยาว 70 เซนติเมตร 

เสนผานศูนยกลาง 2 เซนติเมตร 

แทนวางสูง 30 เซนติเมตร 

จุดเริม่ตน และ 

พ้ืนท่ีวางสิ่งกีดขวาง 
 ระยะหาง 60 เซนตเิมตร 
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ภารกิจท่ี 6 พาผูประสบภัยสูพ้ืนท่ีปลอดภัย (60 คะแนน) 

1. ภารกิจในดานนี้ คือ นําผูประสบภัยไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัยในท่ีนี้คือ จุดเริ่มตนของการแขงขัน  

2. ผูประสบภัยกําหนดใหใช ขวดน้ําพลาสติก 350 ซีซี มีท้ังสิ้น 6 ขวด 

3. การขนยายหามไมใหสวนใดสวนหนึ่งของขวดน้ําสัมผัสพ้ืน หากเกิดข้ึนจะตองเริ่มตนท่ีจุดเริ่มตน โดย

กรรมการจะนําขวดน้ํากลับไปวางบนแทน 

4. หุนยนตจะตองผานอุโมงคท้ังไป-กลับ และขนยายขวดน้ําไดครั้งละ 1 ขวด 

5. การขนยายจะสําเร็จ เม่ือหุนยนตสามารถนําขวดน้ําผานอุโมงคมาวางไวยังจุดเริ่มตน และวางขวดตั้งบน

พ้ืนโดยกนขวดตองสัมผัสพ้ืนสนามท้ังหมด จะไดคะแนนทันที แมวาเม่ือวางแลว ขวดจะลมลงก็ตาม จากนั้น

กรรมการจะนําขวดท่ีไดคะแนนออกไปเก็บไวเพ่ือทําใหพ้ืนท่ีวาง 

6. ขวดน้ําท่ีขนยายสําเร็จ จะได ขวดละ 10 คะแนน  

7. ภารกิจในดานนี้จะสิ้นสุดลงเม่ือ 

   7.1 ขวดน้ําท้ัง 6 ขวด ไดรับการขนยายไปวางท่ีจุดเริ่มตนอยางสมบูรณ 

   7.2 หมดเวลาการแขงขัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 เซนตเิมตร 

บันได 3 ข้ัน 

30 เซนตเิมตร 

60 เซนตเิมตร 

แทนสูง 10 เซนติเมตร 

ผูประสบภยั  

(ขวดนํ้า 350 ซีซ)ี 
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เกณฑการตัดสิน 
1. หากเปนการแขงขันในรอบแรก รอบสะสมคะแนน จะไมมีการตัดสินผลแพ-ชนะ คะแนนของท่ีทําไดของ

แตละทีมจะถูกบันทึกและสะสมไว แตละทีมจะมีโอกาสแขงขันอยางนอย  2 ครั้ง นําคะแนนมารวมกัน เพ่ือจัดอันดับ 

2. หากคะแนนเทากันทีมท่ีใชเวลานอยกวาจะเปนผูชนะ 

3. หากคะแนนและเวลาเทากัน จะตัดสินโดยทําภารกิจท่ี 6 ใหม ทีมท่ีใชเวลานอยกวาจะเปนผูชนะ  

4. ทีมท่ีมีคะแนน และเวลาท่ีดีท่ีสุดจะไดรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

5. ทีมท่ีไดคะแนน และเวลาในอันดับท่ี 2 จะไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

6. ทีมท่ีไดคะแนน และเวลาในอันดับท่ี 3 จะไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 

การเริ่มตน หยุด แขงขันตอ และจบการแขงขัน 

 การเริ่มตนการแขงขัน  

 1. เม่ือกรรมการใหสัญญาณ ผูแขงขันตองมาพรอมกันท่ีสนามนําหุนยนตมาวางไวท่ีจุดเริ่มตน จะหันหุนยนต

ไปทางทิศทางใดก็ได และตองไมมีสวนหนึ่งเลยจุดเริ่มตน 

2. เม่ือกรรมการใหสัญญาณ ผูแขงขันตองบังคับ หรือเปดสวิทชใหหุนยนตเริ่มทํางาน 

 

 การหยุดและแขงตอ 

 1. เม่ือหุนยนตทําภารกิจตางๆ แลวเกิดปญหาไมสามารถเคลื่อนท่ีได หรือทําภารกิจตอไปได ผูแขงขันจะถูก

บังคับใหหยุดการแขงขันชั่วคราว เพ่ือเริ่มตนใหม หรือยุติการแขงขันเฉพาะหุนยนตตัวนั้นๆ ข้ึนอยูในภารกิจใน

ขณะนั้น 

 2. หากผูแขงขันใชมือจับหุนยนต จะตองเริ่มตนการแขงขันใหมในดานนั้นๆ ใหม คะแนนจะถูกลางเปนศูนย

ในดานนั้นๆ แตถาเปนดานท่ีหามเริ่มตนใหม กรรมการจะใหหุนยนตตัวนั้นๆ ยุติการแขงขัน 

 การจบการแขงขัน 

 การแขงขันจะจบลงเม่ือ 

 1. หุนยนตทําภารกิจครบท้ังหมด กอนหมดเวลาการแขงขัน 

 2. หมดเวลาการแขงขัน 

 3. ถูกสั่งใหยุติการแขงขัน 

 4. ผูแขงขันสามารถขอยุติการแขงขันไดเม่ือ หุนยนตเสียหายจนไมสามารถแขงขันตอได 

 

การผิดกติกา 

1. ถาผูแขงขันทําการละเมิดจากขอกําหนดขางตน หรือขอใดขอหนึ่ง จะถือวาทําผิดกติกา 

2. ผูแขงขันท่ีกระทําการดูถูก เหยียดหยามฝายตรงขาม ไมวาจะโดยวาจาหรือการกระทํา หรือใหหุนยนตสง

เสียง หรือแสดงขอความ หรือแสดงอากัปกริยาอันเปนการดูถูก เหยียดหยามฝายตรงขาม จะถูกปรับแพ 

*** หากผูแขงขันกระทําการดังตอไปนี้ จะถือวาผิดกติกาเชนกัน 

• กระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนการทํางานของหุนยนตของคูแขง 

• เขาไปในพ้ืนท่ีสนามของคูแขง 
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• โยน หรือนําชิ้นสวนของอุปกรณใดๆ เขาไปในพ้ืนท่ีสนามของผูแขง 

• กระทําการใดๆ ท่ีทําใหการแขงขันหยุดลงโดยไมมีเหตุผลอันควร 

• กระทําการใดก็ตามท่ีไมสุภาพและทําใหเกิดการเสื่อมเสียตอการแขงขัน 

• หากเปนผูควบคุมทีมกระทําผิด ทีมท่ีอยูภายใตการดูแลท้ังหมด จะถูกปรับแพใหออกจากการแขงขัน 

เวลาสําหรับการซอมหุนยนต 

 1. ผูแขงขันสามารถซอมแซมหุนยนตไดตลอดเวลาการแขงขัน โดยการจับเวลายังคงดําเนินตอไป 

2. ตองซอมบริเวณสนามแขงเทานั้น 

การระบุหรือแสดงตัวของหุนยนต 

 การระบุชื่อหมายเลข หรือเครื่องหมายของหุนยนตท่ีเขารวมการแขงขันตองกระทําอยางชัดเจน งายตอการ

มองเห็นตลอดเวลาการแขงขัน  

ส่ิงท่ีผูแขงขันเตรียมมา 
 1.  หุนยนตกูภัย 
 2.  อุปกรณสําหรับซอมแซมหุนยนต 
 3.  เครื่องชารจแบตเตอรี่ 
ส่ือ/วัสดุ/อุปกรณท่ีเจาภาพเตรียมให 

- 
 

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

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานการพัฒนาชุมชน 

 

กิจกรรมท่ี 41 : การจับประเด็นและสื่อสารดวย mind map (แผนผังความคิด) 

กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   
สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
 

กติกาการแขงขัน 
1. เวลาท่ีใชในการแขงขัน 

1.1 ใหทุกทีมดูวิดีโอพรอมกัน (30 นาที) 
1.2 ใหเวลาในการจัดทําแผนผังความคิด (45 นาที) โดยแตละทีมมีพ้ืนท่ีตามท่ีกําหนด 
1.3 นําเสนอทีมละ 15 นาที โดยจับฉลากเลือกและไมอนุญาตใหทีมท่ีรวมแขงขันเขาฟงการนําเสนอระหวาง

ท่ีทีมอ่ืนกําลังนําเสนออยู 
2. หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอ่ืนๆนอกเหนือจากอุปกรณท่ีกรรมการจัดเตรียมให 

 

เกณฑการตัดสิน 
  
ดานรูปแบบ 

1. เขียนความคิดรวบยอดหลักไวตรงกลางหนากระดาษตัวใหญ  

2. เขียนความคิดรองอยูบริเวณริมขอบและกระจายกันอยางสมดุล 

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 
- ใหแตละมหาวิทยาลัยเสนอวิดีโอความยาวไมเกิน 30 นาที ในประเด็นดังตอไปนี้ 
1. สิ่งแวดลอมและสาธารณสุข 
2. เศรษฐกิจ 
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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 
 

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

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานการพัฒนาชุมชน 

 

กิจกรรมท่ี 42  : แผนท่ีเดินดิน 

กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   
สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
 

กติกาการแขงขัน 
 1. ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพ เลือกพ้ืนท่ีท่ีใชในการแขงขัน จํานวน 1 ชุมชน 

2. กําหนดชวงเวลาในการลงพ้ืนท่ีพรอมกัน 4 ทีม ตั้งแตเวลา 8.30 – 12.00 น. ในวันท่ี 21 มีนาคม 2561 
โดยพรอมกันท่ีจุดเริ่มตน เวลา 8.30 น. ณ บานผูใหญบาน 

3. กําหนดหมูบานเปาหมาย ระยะทางหางจากมหาวิทยาลัย ไมเกิน 5 กิโลเมตร ตามท่ีมหาวิทยาลัยเจาภาพ
กําหนด 

4. เกณฑในการพิจารณาตัดสินใหเปนไปตามขอตกลงรวมกันของมหาวิทยาลัยท่ีรวมแขงขัน 
5. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเก่ียวของกับศาสตร จํานวน 5 ทาน (ตัวแทน

จากแตละมหาวิทยาลัย ๆ ละ 1 คน และผูใหญบานในพ้ืนท่ีท่ีลงจัดทําแผนท่ี) 
6. นําเสนอทีมละ 15 นาที โดยเริ่มตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป 
7. ไมอนุญาตใหทีมท่ีรวมแขงขันเขาฟงการนําเสนอระหวางท่ีทีมอ่ืนกําลังนําเสนออยู 

 

เกณฑการตัดสิน 
  
ความคิดสรางสรรค และความสวยงาม 
1. ตกแตงผลงานไดสวยงาม 
วิธีดําเนินการ 
2. การวางแผนการทํางาน กําหนดกิจกรรม แบงหนาท่ีรับผิดชอบ และกําหนดระยะเวลาการทํางาน 
3. ปฏิบัติงานโดยติดตามครบทุกข้ันตอนตามแผน 
คุณภาพของผลงาน 
4. ความถูกตอง ครบถวน และความเชื่อมโยงของขอมูล 
5. ความสวยงาม ความประณีต และคงทนของผลงาน 
6. ใชสัญลักษณสื่อความหมายไดอยางถูกตองเขาใจงาย 
การนําไปใช 
7. ผลงานนําไปใชประโยชนไดจริง 
8. ผลงานนําไปประยุกตใชกับงานอ่ืนได 
การนําเสนอ 
9. นําเสนอผลงานถูกตองชัดเจนครบถวน และนาสนใจ 
10. การสรุปและการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ส่ิงท่ีผูแขงขันเตรียมมา 

- 
ส่ือ/วัสดุ/อุปกรณท่ีเจาภาพเตรียมให 
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1. กระดาษบรูฟ 
2. ปากกาเคมี 
3. คลิปหนีบดํา 
4. กระดาษโนตชนิดมีกาว 
5. กระดาษ A4  
6. หมุดปกแผนท่ี 
7. สีเมจิก 
8. สีเทียน 
9. ปากกาลูกลื่น 
10. ดินสอ 2 B 
 

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

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานการพัฒนาชุมชน 

 

กิจกรรมท่ี 43 : เสนแบงเวลา (Time Line) 

กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   
สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
 
 

กติกาการแขงขัน 
เวลาท่ีใชในการแขงขัน 

1. ใหเวลาในการจัดทํา Time Line (เวลา 60 นาที) โดยแตละทีมจับฉลากเลือกพ้ืนท่ีตามท่ี 
กําหนดและหามเลือกพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยตนเองท่ีเสนอมา 

2. นําเสนอทีมละ 15 นาที โดยจับฉลากเลือกและไมอนุญาตใหทีมท่ีรวมแขงขันเขาฟงการ 
นําเสนอระหวางท่ีทีมอ่ืนกําลังนําเสนออยู 
เกณฑการตัดสิน 
 
ความคิดสรางสรรค และความสวยงาม 
1. ตกแตงผลงานไดสวยงาม 
วิธีดําเนินการ 
2. การวางแผนการทํางาน กําหนดกิจกรรม แบงหนาท่ีรับผิดชอบ และ
กําหนดระยะเวลาการทํางาน 
3. ปฏิบัติงานโดยติดตามครบทุกข้ันตอนตามแผน 
คุณภาพของผลงาน 
4. ความถูกตอง ครบถวน และความเชื่อมโยงของขอมูล 
5. ความสวยงาม ความประณีต และคงทนของผลงาน 
การนําไปใช 
6. ผลงานนําไปใชประโยชนไดจริง 
7. ผลงานนําไปประยุกตใชกับงานอ่ืนได 
การนําเสนอ 
8. นําเสนอผลงานถูกตองชัดเจนครบถวน และนาสนใจ 
9. การสรุปและการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
10. ตารางขอมูลสอดคลองกับภาพท่ีนําเสนอ 
 
 
ส่ิงท่ีผูแขงขันเตรียมมา 
1.ใหแตละมหาวิทยาลัยเสนอขอมูลชุมชน จํานวน 2 ชุมชน จําแนกเปนชุมชนเมือง 1 ชุมชน และชุมชนชนบท 1 
ชุมชน (การจําแนกชุมชนเมืองและชุมชนชนบทพิจารณาจากเขตการปกครอง) 
2. ขอมูลชุมชนแตละประเภท ความยาวไมเกิน 3 หนา กระดาษ A 4 ขนาดตัวอักษร 16 point 
3. เนื้อหาขอมูลชุมชนครอบคลุมประเด็นดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
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4. ชุมชนท่ีกอตั้งมาแลวไมต่ํากวา 100 ป  
ส่ือ/วัสดุ/อุปกรณท่ีเจาภาพเตรียมให 

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. .................................................................          

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานการพัฒนาชุมชน 

 

กิจกรรมท่ี 44 : แผนผังเครือญาติ 

กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   
สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
 
 

กติกาการแขงขัน 
เวลาท่ีใชในการแขงขัน 

1. ใหเวลาในการจัดทําแผนผังเครือญาติ (เวลา 60 นาที) โดยแตละทีมจับฉลากเลือกพ้ืนท่ีตามท่ีกําหนดและ
หามเลือกพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยตนเองท่ีเสนอมา 

2. นําเสนอทีมละ 15 นาที โดยจับฉลากเลือกและไมอนุญาตใหทีมท่ีรวมแขงขันเขาฟงการนําเสนอระหวางท่ี
ทีมอ่ืนกําลังนําเสนออยู 
เกณฑการตัดสิน 
  

ดานความถูกตอง 
1. ความรูความเขาใจในเนื้อเรื่องท่ีนําเสนอ 
2. เนื้อหาถูกตองตามหลักวิชาการ 
3. ความชัดเจน และกระชับของเนื้อหา 
4. ความเชื่อมโยงของแผนผังเครือญาติ 
ดานความนาสนใจในการนําเสนอ 
5. การเรียงลําดับเรื่องราวในการนําเสนอ 
6. จังหวะในการพูด การสบสายตา การใชภาษา และการถายทอด 
7. การลงรายละเอียดสื่อประกอบการนําเสนอ สีสันสวยงาม นาสนใจ  
8. การใชสัญลักษณในการสื่อความหมายเขาใจงาย 
9. การสรุปและตอบคําถามไดชัดเจนตรงประเด็น 

 
ส่ิงท่ีผูแขงขันเตรียมมา 

1. ใหแตละมหาวิทยาลัยเสนอขอมูลครอบครัวสําหรับจัดทําแผนผังเครือญาติ จํานวน 2 ครอบครัว 
(ครอบครัวขยาย) 

2. ลําดับความสัมพันธของเครือญาติในครอบครัวนับข้ึนไปจาก Ego ท่ีกําหนด 3 ชวงอายุและนับลงมา 3 
ชวงอายุ 

3. ขอมูลแผนผังเครือญาติ ความยาวไมเกิน 3 หนา กระดาษ A 4 ขนาดตัวอักษร 16 point 
ส่ือ/วัสดุ/อุปกรณท่ีเจาภาพเตรียมให 

1. กระดาษบรูฟ 
2. ปากกาเคมี 
3. สีเมจิก 
4. กระดาษ A 4 
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5. มีดคัตเตอร 
6. กรรไกร 
7. คลิปหนีบสีดํา  
8. ดินสอ 2 B 
9. ปากกาลูกลื่น 

  
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :  

1. ..................................................................  
2. ..................................................................    
3. .................................................................       
4. .................................................................          

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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การแขงขันทักษะทางดานการพัฒนาชุมชน 

 

กิจกรรมท่ี 45 : การพูดโนมนาวใจ 

กําหนดการแขงขัน :   วันท่ี ......... มีนาคม 2562   เวลา ................. – ................ น.   
สถานท่ี : ................................................................................................ 
การแขงขัน : ประเภท...................................................................... 
ผูประสานงาน : 1. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
  2. …………………………………………….. โทร. ............................................. 
 

กติกาการแขงขัน 
1. กําหนดใหผูเขาแขงขันพูดโนมนาวใจในประเด็นสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท่ีสงผลตอ

การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
2. ระยะเวลาท่ีใชในการพูดโนมนาวใจ 10 นาที 
3. หามผูเขาแขงขันเขาฟงขณะผูแขงขันอ่ืนกําลังนําเสนอ 
4. กรณีผูเขาแขงขันไดผลคะแนนเทากัน ใหคณะกรรมการกําหนดประเด็นการพูดฉับพลัน ใชเวลา 5 นาที 

สําหรับคูแขงขันท่ีไดคะแนนเทากัน 
 

เกณฑการตัดสิน 
  
เคาโครงเรื่อง 

1. การลําดับคํานํา อารัมภบท การเรียงลําดับความ  

2. การลําดับเนื้อเรื่องและเชื่อมโยงไปสูขอสรุป 

ดานความคิดและเนื้อหาสาระ 

3. มีลักษณะสรางสรรค มีความคิด ความอานเปนของตัวเอง 

4. มีการขยายความไดอยางเหมาะสม ถูกตองตามขอเท็จจริง 

ดานการใชภาษา 

5. มีคุณภาพนาฟง นุมนวล กระชับ และไดยินชัดเจน 

6. ใชภาษาในการสื่อความหมายไมคลุมเครือ 

ดานบุคลิกภาพ 

7. ใชสายตาไดเหมาะสม จับสายตากับผูฟงโดยท่ัวไปไดตลอดเวลา 

8. ควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะ เชน มือ แขน ศีรษะ รวมท้ังการเคลื่อนไหวอ่ืนๆ 

ดานการประมวลเรื่อง 

9. รูวิธีเชื่อมโยงเนื้อหาจากเรื่องหนึ่งไปสูเรื่องอ่ืนๆ 

10. ลําดับขอความไดอยางเหมาะสม สามารถสรุปไดอยางรัดกุม 

 
ส่ิงท่ีผูแขงขันเตรียมมา 

- 
ส่ือ/วัสดุ/อุปกรณท่ีเจาภาพเตรียมให 

- 
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คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :  
1. ..................................................................  
2. ..................................................................    
3. .................................................................       
4. .................................................................          

อาจารยผูควบคุมทีม 
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................            
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ติดตอ     

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร 032-708607 
Website สงรายชื่อกิจกรรม/ผูเขาแขงขัน/ผูควบคุมทีม http://acad.pbru.ac.th/pcnk41   
     

ผูรับผิดชอบโครงการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ ทักษะวิชาการ     

รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรผลิตบัณฑิตและวิชาการ ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  โทรศัพท 093-6359289 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  โทรศัพท  083-5465455 
 
ผูประสานงาน     

รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ ดร.อัตภาพ  มณีเติม โทรศัพท : 089-2595120  E-mail : attapap.man@mail.pbru.ac.th 
รักษาการณหัวหนาสํานักงาน นางปนทอง   อมรจุติ โทรศัพท : 089-7418773  E -mail : tonsin2012@gmail.com 
นักบริหารงานท่ัวไป นางศุภวรรณ  สวัสดิ์วาร ี   โทรศัพท :099-2898067   E-mail : supawan.yui@gmail.com 
         

  

  

      
     

      
 

      
 

      
 

 


