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กติกา/เกณฑ์การตัดสิน 
ทักษะทางวิชาการ  



ค าน า 

สูจิบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการปีการศึกษา 2558 นี้ จัดท าขึ้นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
เนื่องในงานกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 37 “ตาลโตนดเกมส์” ซ่ึงก าหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 
2558 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพ ส าหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ได้มีการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 13 ทักษะ 39 ประเภท เพ่ือเป็นการรักษาและสืบทอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุ่มภูมิภาคตะวันตก  ที่จะยังคงมีต่อไปอย่างเหนียวแน่นและตลอดไป 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอขอบคุณ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน 
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม คณะผู้บริหารของทั้ง 4 สถาบัน ในการประสานงานความร่วมมือด้านต่าง ๆ จนได้เป็น
เอกสารสูจิบัตรที่สมบูณ์ จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน   



สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
ปกใน 1 
ค าน า 2 
สารบญั 3-4 
ความเป็นมาของการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 5 
ตราสญัญาลักษ์ 6-7 
ก าหนดการพิธีเปดิการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 
ค ากล่าวรายงานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ 9 
ค ากล่าวเปดิของประธาน 10 
ก าหนดการแข่งขัน 11-13 
รายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14 
1 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย  1) การเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวยั  15-16 
  2) การจัดป้ายนิเทศส าหรับเด็กปฐมวัย 17-18 
  3) การแสดงลลีาท่าทางประกอบเพลงเด็ก 19-20 
2 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  4) Story Telling (การเล่าเรื่อง) 21-22 
  5) Quiz Contest (การตอบค าถาม) 23-24 
  6) Public Speaking (การพูดในท่ีสาธารณะ) 25-27 
3 ทักษะด้านสังคมศึกษา  7) การตอบปญัหาดา้นภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ    

    ศาสนา    สังคม วิทยาศาสตร์ และอาเซยีนศึกษา 
28-30 

  8) การประกวดมารยาทไทย 31-34 
4 ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และ

นิติศาสตร ์
9) การกลา่วสุนทรพจน์ทางการเมอืง 35-36 

  10) การตอบปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 37-38 
  11) การตอบค าถามด้านนติิศาสตร์ 39-41 
5 ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเทีย่ว 12) การจัดโต๊ะอาหาร 42-43 
  13) การผสมเครื่องดื่มประเภท Standard Classic 44-45 
  14) การผสมเครื่องดื่มประเภท Flair bar (มีแอลกอฮอล์) 46-47 
  15) การปฏิบัติการทักษะมัคคุเทศก์ (บรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเทีย่ว) 48-49 
  16) การตอบค าถามการท่องเที่ยวในประเทศอาเซยีน 50-51 
6 ทักษะด้านภาษาไทย (7 กิจกรรม) 17) การกล่าวสุนทรพจน ์ 52-53 
  18) การกล่าวสุนทรพจน์ (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล) 54-55 

19) การขับเสภาไทย 56-57 
  20) การอ่านร้อยแก้ว 58-59 
  21) การคัดลายมือ (นักศึกษาไทย) 60-61 
  22) การคัดลายมือ (เฉพาะ นศ.จนี ไม่นับเหรียญรางวัล) 62-63 

 



สารบัญ (ต่อ) 
  
เร่ือง หน้า 
  23) การเขียนเรียงความ (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล) 64-65 
7 ทักษะด้านภาษาจีน  

(นักศึกษาไทยเรยีนภาษาจีน) 
24) การเล่านิทานภาษาจีน 66-68 
25) การตอบค าถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีน 69-70 

8 ทักษะด้านวิชาสารสนเทศศาสตร์  26) การสืบค้นข้อมูล 71-72 
9 ทักษะด้านการเขยีนแผนธุรกจิ  27) การเขียนแผนธุรกิจ 73-74 
10 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์  28) การอ่านข่าวในพระราชส านัก 75-76 
  29) การจัดรายการสารคดีท่องเทีย่วทางวิทยุกระจายเสียง 77-79 

11 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  30) การแข่งขันเขียนโปรแกรม 80-81 
  31) การตอบปัญหาคอมพิวเตอร ์ 82-83 
  32) การสร้างการ์ตูนแอนเิมช่ัน (Animation) 84-85 
  33) การฝึกปฏิบัตดิ้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 86-87 
  34) การออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่น 

35) การน าเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2010 
36) การจัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Office Word 2010 
37) การใช้งาน Microsoft Office Excel 2010 

88-89 
90-92 
93-95 
96-98 

12 ทักษะด้านนวัตกรรมอาหาร 38) การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ 99-100 
13 ทักษะด้านสาธารณสุข  39) การออกก าลังกายเชิงประยุกต์  101-104 
ภาคผนวก  
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ีเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน  

 
--------  



ความเป็นมาของการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ มีจุดเริ่มต้นมาจากการแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์ของแต่ละสถาบัน ซึ่งจัดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งคณะอาจารย์และผู้บริหารต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบัน
ของนักศึกษาขึ้นในปี พ.ศ. 2520 กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ จึงได้ถูกจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรก ณ วิทยาลัยครูเพชรบุรี ใน
ชื่อ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ (วิทยาลัยครูเพชรบุรี วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง วิทยาลัยครูนครปฐม) เนื่องจากขณะนั้น
วิทยาลัยครูกาญจนบุรี เพ่ิงเปิดท าการเรียนการสอน ท าให้ไม่สามารถส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันได้ เพราะจ านว น
นักศึกษายังมีน้อย 

 จนในปี 2523 วิทยาลัยครูกาญจนบุรีได้เข้าร่วมการแข่งขัน จึงใช้ชื่อว่า กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์มาจนกระ
ทั้งปัจจุบัน และทุกครั้งที่มีการจัดการแข่งขัน แต่ละสถาบันจะน าทัพนักกีฬา กองเชียร์ ครัว และคณาจารย์ทั้งหมด 
เดินทางมาพัก ณ สถาบันที่เป็นเจ้าภาพหลัก จนเสร็จสิ้นการแข่งขัน 

 ในปี พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนมาเป็นการแข่งขันแบบเหย้า-เยือน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแหล่ง จะรับ
เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดในรอบคัดเลือก และจะมีพิธี เปิดและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  
ณ มหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพหลัก 

 ในยุคแรก ๆ ของการจัดการแข่งขันนั้น จัดให้มีการแข่งขันด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ต่อมาได้มีการ
เปลี่ยนแปลงประเภทการแข่งขันเป็นด้านกีฬา และทักษะทางวิชาการ แทนศิลปวัฒนธรรม ซึ่งไม่ปรากฏปีที่ชัดเจน 
โดยก าหนดการแข่งขันทักษะและประเภทต่าง ๆ ตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพ เพ่ือแสดงให้เห็น
พัฒนาการและศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประ
จักษณ์ต่อสาธารณชนและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการทางวิชาการ 

 ในปีการศึกษา 2558 นี้ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 37 
“ตาลโตนดเกมส์” ก าหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็น
เจ้าภาพ ส าหรับการแข่งขันในครั้งนี้ จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 13 ทักษะ 39 ประเภท เพ่ือเป็นการ
รักษาและสืบทอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก อันประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏการญจนบุรี ที่จะยังคงมีต่อไปอย่างเหนียวแน่นและตลอดไป   
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ความหมาย :

การผสานพลังทางกีฬาร�วมมือร�วมใจสามัคคีภายใต�สัญลักษณ� “ใบตาลและลูกตาล”

ร�วมกันเป%นหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ�มภาคตะวันตก ใช�ชื่อย�อ พ.จ.น.ก. สัมพันธ� ครั้งที่ 37

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป%นเจ�าภาพจัดการแข�งขันเพื่อส�งเสริมความสามัคคี

สานสัมพันธ�ทางด�านกีฬา และ แลกเปลี่ยนเรียนรู�ทางด�านทักษะวิชาการ

Design : อาจารย�นันทพล ตาละลักษณ� สาขาศิลปะและการออกแบบ

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ก าหนดการพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
ในงานกฬีา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 “ตาลโตนดเกมส์” 

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  
ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 

เวลา 08.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  
เวลา 08.20 น. คณะผู้จัดกล่าวรายงานจุดมุ่งหมายของโครงการต่อประธานในพิธี  
เวลา 08.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่นักศึกษา อธิการ/ 

รองอธิการบด ี
เวลา 08.45 น. เสร็จสิ้นพิธีเปิด นักศึกษาแยกย้ายไปตามจุดการแข่งขัน  
เวลา 09.00 น. เริ่มการแข่งขันทักษะวิชาการแต่ละประเภท  
เวลา 13.00 -  
      17.00 น. 

ส่งผลการแข่งขัน ที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
สรุปผลการแข่งขันประจ าวัน ที่เว็บไซต์ 
http://acad.pbru.ac.th/tantanodgames37 

ฝ่ายประเมินผลการ
แข่งขัน ณ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 

เวลา 09.00 น. เริ่มการแข่งขันทักษะวิชาการแต่ละประเภท  
เวลา 13.00 -  
      17.00 น. 

ส่งผลการแข่งขัน ที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
สรุปผลการแข่งขันประจ าวัน ที่เว็บไซต์ 
http://acad.pbru.ac.th/tantanodgames37 

ฝ่ายประเมินผลการ
แข่งขัน ณ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

   

  



ค ากล่าวรายงาน 
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม 

ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 

เวลา 08.30  น. ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 
 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  ในนามของคณะกรรมการด าเนินงาน ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  กลิ่นงาม  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ในครั้งนี้ 
  การแข่งขันทักษะวิชาการ  ในงานการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 
“ตาลโตนดเกมส์” เป็นการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 37 ที่ท้ัง 4 มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดมาอย่างต่อเนื่อง โดย
มีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ 
  1. เพ่ือเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 4 สถาบัน 
  2. เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่าง
เต็มที ่
  3. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาและเป็นการสร้างความสามัคคีและเป็นเครือข่ายที่ดีต่อ
กันสืบต่อไป 
  การแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้ มีการแข่งขัน รวม 13 ทักษะ 39 กิจกรรม และก าหนดจัด
แข่งขัน 2 วัน คือ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมอาคารคณะวิทยาการจัดการและห้องประชุมตาม
คณะต่างๆ 
  การด าเนินการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณาจารย์ ผู้ฝึกซ้อม 
นักศึกษา และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน 
  ผลของการจัดกิจกรรมทักษะวิชาการในครั้งนี้ จะท าให้นักศึกษาได้แสวงหาความรู้ ความสามารถ 
ในครั้งนี้ของตนเองอย่างเต็มที่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าประสบการณ์ไปพัฒนาทักษะการเรียนของตนเอง ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
  บัดนี้ได้เวลาที่สมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิดงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ 
ครั้งที่ 37 “ตาลโตนดเกมส์” 

         
        ขอเรียนเชิญ 



ค ากล่าวเปิดงาน 
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต   กลิ่นงาม 

ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 

เวลา 08.30  น. ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 
.................................................... 

 
ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ฝึกซ้อม นักศึกษาและผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 
 ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานการ
แข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ ครั้งที่ 37 “ตาลโตนดเกมส์” ในวันนี้ 
 หัวใจของสถาบันอุดมศึกษา คือ งานวิชาการ ที่ทุกมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้   
คู่คุณธรรม  และส าเร็จการศึกษา แล้วมีงานท า เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ การแข่งขันทักษะวิชาการจะเป็น
กิจกรรมหนึ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเอง ได้มี
ประสบการณ์จากการได้มาร่วมกิจกรรม ทั้งทางด้านกีฬาและการแข่งขันทักษะวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และได้สานสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างมหาวิทยาลัย ในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ซึ่งมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคตะวันตก 
4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หรือที่เรียกกันว่า “พ.จ.น.ก.” เป็นกลุ่มภูมิภาคตะวันตกที่ร่วมมือร่วมใจกันในทุกๆ
ด้านมาอย่างต่อเนื่อง เป็นสถาบันพี่น้องที่ผูกพัน ช่วยเหลือกันมาตลอดซึ่งการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ ครั้งที่ 
37 แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนาน และสมควรที่จะจัดอย่างต่อเนื่องตลอดไป 
 การแข่งขันทักษะวิชาการ มีกิจกรรมที่หลากหลายถึง 39 กิจกรรม นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
พบเห็น ได้แสดงความสามารถ ได้อย่างหลากหลายและเต็มที่ จึงขอเป็นก าลังใจให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการ
แข่งขันทุกคน และนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน ขอให้ไปเยี่ยมชมทุกกิจกรรมเพ่ือเป็นประสบการณ์ให้แก่ตนเอง
และเป็นก าลังใจให้กับนักศึกษาที่แข่งขัน 
 ขอขอบคุณและชื่นชมอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม และผู้ให้การสนับสนุนทุกฝ่าย ที่ท าให้การจัดการแข่งขัน    ในครั้ง
นี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 บัดนี้ได้เวลาที่สมควรแล้ว ผมขอเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ และขอให้การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ 
         
         สวัสดี 
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ก ำหนดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรในงำน กีฬำ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งท่ี 37 “ตำลโตนดเกมส์” 
ระหว่ำงวันที่ 16 – 17 กุมภำพันธ์ 2558 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

วันที่ ที ่ กิจกรรม เวลำ สถำนที ่ ผู้ประสำนงำน เบอร์โทร 

16 กุมภาพันธ์  2558 
 

1 ทักษะด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 
(1) การเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวัย  

 
09.00 – 12.00 น. 

 
ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ  

 
ผศ.วราภรณ์    แก้วแย้ม 081-8535810 

(2) การจัดป้ายนิเทศส าหรับเด็กปฐมวัย 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 1821 อาจารย์อัญชนา  เถาว์ชาล ี 081-2078334 
(3) การแสดงลีลาท่าทางประกอบเพลงเด็ก 13.00 – 16.00 น. ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ  อาจารย์ชนาธิป  บุบผามาศ 081-5266044 

17 กุมภาพันธ์  2558 
 

2 ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ 
(4) Story Telling (การเล่าเรื่อง) 

 
13.30 – 16.00 น. 

 
ห้องประชุม 2 ศูนย์ภาษา  

 
อาจารย์พิศาล ปานแก้ว 0858366567 

(5) Quiz Contest (ตอบค าถาม) 13.00 – 16.00 น. ห้องประชุม 3 ศูนย์ภาษา  อาจารย์พิศาล ปานแก้ว 0858366567 
(6) Public Speaking (การพูดในท่ีสาธารณะ) 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 2 ศูนย์ภาษา  อาจารย์พิศาล ปานแก้ว 0858366567 

16 กุมภาพันธ์  2558 
 

3 ทักษะด้ำนสังคมศึกษำ 
(7)  การตอบปัญหาด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์                 
     วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา สังคม และ 
     อาเซียนศึกษา 

9.00 – 12.00 น. 
 

 
ห้อง 129  (ห้องบัณฑิตศึกษา 1) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม 

 
083-9167997 

(8) การประกวดมารยาทไทย 13.00 – 16.00 น. 
 

ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการชั้น 7 อาจารย์รัฐวรรณ  เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา 

081-8578254 

16 กุมภาพันธ์  2558 4 ทักษะด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์และนิติศำสตร์ 
(9) การกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมือง 

 
13.00 – 16.00 น. 

 
ห้อง 129  (ห้องบัณฑิตศึกษา 1)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
อาจารย์ขวัญสุมา  แฉ่งฉายา 

 
083-0645637 
 

(10) การตอบค าถามด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 13.00 – 16.00 น. ห้อง 128  (ห้องบัณฑิตศึกษา 2) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาจารย์พิเชษฐ์  พิณทอง 089-0330944 

(11) การตอบค าถามด้านนิติศาสตร์ 13.00 – 16.00 น. ห้องประชุม 3 ศูนย์ภาษา  อาจารย์อรรถพล  ศรีสวัสด์ินุภาพ 089-0194280 

17 กุมภาพันธ์  2558 
 

5 ทักษะด้ำนโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
(12) การจัดโต๊ะอาหาร 

 
9.00 – 12.00 น. 

 
ห้องเรียน 100 ท่ีน่ัง อาคารเอนกประสงค์ 

 
อาจารยณ์ัฐวุฒิ สุวรรณช่าง  081-4254318 

(13) การผสมเครื่องดื่มประเภท  
       Standard Classic 

9.00 – 12.00 น. ห้องเรียน 200 ท่ีน่ัง อาคารเอนกประสงค์ อาจารย์พรพิมล โหจันทร ์ 086-5089521 

(14) การผสมเครื่องดื่มประเภท Flair bar  
     (มีแอลกอฮอล์) 

13.00 – 16.00 น. ห้องเรียน 200 ท่ีน่ัง อาคารเอนกประสงค์ อาจารย์วรรณวณัช นงนุช 088-4177787 
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วันที่ ที ่ กิจกรรม เวลำ สถำนที ่ ผู้ประสำนงำน เบอร์โทร 

(15) การปฏิบัติการทักษะมัคคุเทศก์  
     (บรรยายให้ความรู้นักท่องเท่ียว) 

9.00 – 12.00 น. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ ห้อง 612 ผศ.ดร.พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ 
089-6782688 

(16) การตอบค าถามการท่องเท่ียวในประเทศ
อาเซียน 

13.00 – 16.00 น. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ ห้อง 612 ผศ.ดร.พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ 
089-6782688 

17 กุมภาพันธ์  2558 
 

6 ทักษะด้ำนภำษำไทย 
(17) การกล่าวสุนทรพจน์ 13.00 – 16.00 น. 

 
ห้อง 119  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

อาจารย์พัชรินทร์ สุริยวงค ์
 
089-9198495 

(18) การกล่าวสุนทรพจน์  
     (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล) 

13.00 – 16.00 น. 
ห้อง 119  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

อาจารย์พัชรินทร์ สุริยวงค ์ 089-9198495 

(19) การขับเสภาไทย 09.00 - 12.00 น. ห้อง 119  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

อาจารย์ปรัชญา  ปานเกตุ 089-9174543 

(20) การอ่านร้อยแก้ว 09.00 – 12.00 น. ห้อง 119  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

อาจารย์แสนประเสริฐ  ปานเนียม 089-9868481 

(21) การคัดลายมือ 09.00 – 10.00 น. ห้องประชุม 129  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

อาจารย์อุบลวรรณ  สวนมาล ี 086-6135275 

(22) การคัดลายมือ  
     (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล) 

09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 129  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

อาจารย์อรรถวิทย์  รอดเจริญ 086-6953099 

(23) การเขียนเรียงความ  
     (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล) 

13.00 – 14.30 น. ห้องประชุม 129  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

อาจารย์ธัญญาลักษณ์  สังข์แก้ว 085-8241252 

16 กุมภาพันธ์  2558 
 

7 ทักษะด้ำนภำษำจีน  
(24) การเล่านิทานภาษาจีน 13.00 – 15.00 น. ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคาร 14 อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ  จุไรยานนท์ 083-7740274 
(25) ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาจีน 
     และประเทศจีน 

09.00 – 11.00 น. ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคาร 14 อาจารย์ปภัสสร  ไพบูลย์ฐิติพรชัย 089-8036360 

16 กุมภาพันธ์  2558 
 

8 ทักษะด้ำนวิชำสำรสนเทศศำสตร์ 
(26) การสืบค้นข้อมูล 

 
08.30 – 16.30 น. 

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาจารย์สินีนาฏ  วงศ์สว่างศิริ 084-1103448 

17 กุมภาพันธ์  2558 
 

9 ทักษะด้ำนกำรเขียนแผนธุรกิจ 
(27) การเขียนแผนธุรกิจ 

 
08.30 – 12.00 น. 

 
ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ  1 

 
อาจารย์วัชระ เวชประสิทธิ 081-0165935 
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วันที่ ที ่ กิจกรรม เวลำ สถำนที ่ ผู้ประสำนงำน เบอร์โทร 

17 กุมภาพันธ์  2558 
 

10 ทักษะด้ำนนิเทศศำสตร์ 
(28) การอ่านข่าวในพระราชส านัก 

 
09.00 –12.00 น. 

 
ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ชั้น 7  
คณะวิทยาการจัดการ 

 
ผศ. ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์ 
อาจารย์เมธาวิน สาระยาน 

086-8836878 
082-8177995 

(29) การจัดรายการสารคดีท่องเท่ียวทาง 
      วิทยุกระจายเสียง 

13.00 – 16.00 น. ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ชั้น 7  
คณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์จิธิวดี วิไลลอย 081-7782878 

17 กุมภาพันธ์  2558 
 

11 ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ 
(30) การเขียนโปรแกรม 09.00 – 12.00 น. ห้อง 314 คณะเทคโนโลยีสาราสนเทศ อาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร  เพ็งพารา 083-8991110 
(31) การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ 09.00 – 12.00 น. ห้อง 332 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์จีรนันท์  ครองสินชัย 081-5805119 
(32) การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation) 08.30 – 14.00 น. ห้อง 313 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์นันทิรา  ธีระนันทกุล 080-9863590 
(33) การฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 09.00 – 12.00 น. ห้อง 311 คณะเทคโนโลยีสาราสนเทศ อาจารย์กฤษดา  ด่านประสิทธิ์พร 081-3789545 
(34) การออกแบบเว็บแอปพลิเคชั่น 09.00 – 14.00 น. ห้อง 312 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สุกัญชลิกา  บุญมาธรรม 086-8147722 
(35) การน าเสนอ Microsoft office 
      power point 2010 

09.00 – 12.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1863 อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม 085-9733393 

(36) การจัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft  
     Office word 2010 

09.00 – 12.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1861 อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม 085-9733393 

(37) การใช้งาน Microsoft Office Excel 2010 13.00 – 16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1863 อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม 085-9733393 
16 กุมภาพันธ์ 2558 12 ทักษะด้ำนนวัตกรรมอำหำร 

(38) การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น
ท่ีเป็นอัตลักษณ์ 

09.00 – 12.00 น. 
 

ห้องประชุมใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
อาคาร 19 
 

ผศ.สุภัทรา กล่ าสกุล 
 

 
083-2785675 
 

16 กุมภาพันธ์ 2558 13 ทักษะด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ 
(39) การออกก าลังกายเชิงประยุกต์ 8.30 - 12.00 น. ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาจารย์กุลวดี   เข่งวา      089-2604388 

 

       หมำยเหต ุ พิธีเปิดการแข่งขันทกัษะวิชาการ วันที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2558  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวทิยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
  ผู้อ านวยการส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  โทร. 080-5854114  Email : ng_pannee@yahoo.co.th 
  ผู้ประสานงานกลาง  :   หัวหน้าส านกังาน คุณนิภา ไพโรจน์จริกาล       โทร. 087-0485569    Email :  peenipha@hotmail.com 
     คุณศุภวรรณ สวัสดิว์าร ี    โทร. 081-4487282   Email :  supawan.yui@gmail.com 
     นางจีรนุช  ป่ิมเป่ียม    โทร. 080-0445147  Email :  Ja_cheeranut@hotmail.com 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน   โทร. 032-493279    โทรสาร  032-493279 
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รายการแข่งขันทักษะวชิาการ พ.จ.น.ก. สมัพันธ์ คร้ังท่ี 37 “ตาลโตนดเกมส์” 
16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
ที่ ประเภททักษะ กิจกรรม 
1 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย (3 กิจกรรม) 1) การเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวัย  
  2) การจัดป้ายนิเทศส าหรับเด็กปฐมวัย 
  3) การแสดงลีลาท่าทางประกอบเพลงเด็ก 
2 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (3 กิจกรรม) 4) Story Telling (การเล่าเร่ือง) 
  5) Quiz Contest (การตอบค าถาม) 
  6) Public Speaking (การพูดในที่สาธารณะ) 
3 ทักษะด้านสังคมศึกษา (2 กิจกรรม) 7) การตอบปัญหาด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา  

   สังคม วิทยาศาสตร์ และอาเซียนศึกษา 
  8) การประกวดมารยาทไทย 
4 ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 9) การกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมือง 
 (3 กิจกรรม) 10) การตอบปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
  11) การตอบค าถามด้านนิติศาสตร์ 
5 ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว 12) การจัดโต๊ะอาหาร 
 (5 กิจกรรม) 13) การผสมเคร่ืองดื่มประเภท Standard Classic 
  14) การผสมเคร่ืองดื่มประเภท Flair bar (มีแอลกอฮอล์) 
  15) การปฏิบัติการทักษะมัคคุเทศก์ (บรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว) 
  16) การตอบค าถามการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน 
6 ทักษะด้านภาษาไทย (7 กิจกรรม) 17) การกล่าวสุนทรพจน์ 
  18) การกล่าวสุนทรพจน์ (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล) 

19) การขับเสภาไทย 

  20) การอ่านร้อยแก้ว 
  21) การคัดลายมือ (นักศึกษาไทย) 
  22) การคัดลายมือ (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล) 
  23) การเขียนเรียงความ (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล) 
7 ทักษะด้านภาษาจีน (2 กิจกรรม) 

(นักศึกษาไทยเรียนภาษาจีน) 
24) การเล่านิทานภาษาจีน 

25) การตอบค าถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีน 
8 ทักษะด้านวิชาสารสนเทศศาสตร์ (1 กิจกรรม) 26) การสืบค้นข้อมูล 
9 ทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ (1 กิจกรรม) 27) การเขียนแผนธุรกิจ 
10 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ (2 กิจกรรม) 28) การอ่านข่าวในพระราชส านัก 
  29) การจัดรายการสารคดีท่องเที่ยวทางวิทยุกระจายเสียง 

11 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (8 กิจกรรม) 30) การแข่งขันเขียนโปรแกรม 
  31) การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ 
  32) การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation) 
  33) การฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
  34) การออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่น 

35) การน าเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2010 
36) การจัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Office Word 2010 
37) การใช้งาน Microsoft Office Excel 2010 

12 ทักษะด้านนวัตกรรมอาหาร (1 กิจกรรม) 38) การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ 
13 ทักษะด้านสาธารณสุข (1 กิจกรรม) 39) การออกก าลังกายเชิงประยุกต์  
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การแข่งขันทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 1 :  การเล่านิทานปากเปล่าส าหรับเด็กปฐมวัย 
ก าหนดการแข่งขนั :   วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558    เวลา 09.00 – 12.00 น.   
สถานที ่:   ห้องประชุม 1  คณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ประสานงาน : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์    แก้วแย้ม โทร. 081-8535810 
 

กติกาการแข่งขนั 
1. การแข่งขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2  คน 
2. ระยะเวลาในการเลา่นิทานไมเ่กิน 10 นาที 
3. การเลา่นิทานปากเปล่าโดยไม่ใช้สือ่และอุปกรณ ์
4. พิจารณาจากเกณฑ์การเล่านิทาน โดยยดึเกณฑ์ตามแบบประเมิน 
5. การแต่งกายของผู้เล่าใส่ชุดพละหรือชุดวอร์มของมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 1.  การเลือกนิทานเหมาะสมกับวยั   5  คะแนน 
 2.  การด าเนินการเล่าต่อเนื่อง เปน็ไปตามล าดบั 10  คะแนน 
 3.  สายตา สีหนา้   5  คะแนน 
 4.  น้ าเสียง 10  คะแนน 
 5.  บุคลิกภาพ ลีลา ท่าทาง 10  คะแนน 
 6.  การเลือกใช้ค า การใช้ภาษา ค าศัพท์ เหมาะสมกับเด็ก   5  คะแนน 
 7.  การใช้เวลาในการเลา่ จับเวลาตั้งแต่เริม่เลา่นิทาน   5  คะแนน 
     เกณฑ์ดังนี ้ 8 – 10  =  5  คะแนน 
   7 – 11  =  4  คะแนน 
   6 – 12  =  3  คะแนน 
 รวม 50  คะแนน 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 คน) 
1. นางสาวรัศม ีจิรวิวัฒน์ภัทร  โรงเรียนอนุบาลเพชรบรุ ี
2. นางสุทร ศิริฤกษ ์  โรงเรียนอนุบาลเพชรบรุ ี
3. นายสืบศักดิ ์น้อยดัด   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นางสาวจารีวรรณ  แก้วภาพ 
2. นางสาวยุวดี ชมภูวร  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ ์แก้วแย้ม    
2. อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์  
    

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
1. นางสาวถาวรีย ์ด่านปาน 
2. นางสาววราภรณ ์ใจรื่น  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ดอกพรม    
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวรส ชูศรี     
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นางสาววิไลวรรณ คลุ้มกระโทก 
2. นางสาวอรยา สุวรรณอ่อน  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพยีงจิต ด่านประดิษฐ์    
2. นางสาวแก้วตา ริวเช่ียวโชต ิ
3. นางสาวปวรา ชูสังข์     
 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี: 
1. นางสาว พักตร์พิมล  ศาลารมย ์
2. นางสาว พรรณนลิน  สุวรรณนิกขะ 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษินา  บงสุนันท์    

  
 
 
 
 
 

 



  PCNK GAMES 37 

  หน้า 17  
  

การแข่งขันทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 2 : การจัดป้ายนิเทศส าหรับเด็กปฐมวัย 
ก าหนดการแข่งขนั :   วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 09.00 – 12.00 น.   
สถานที ่:   ห้องประชุม 1821 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์อัญชนา  เถาว์ชาล ี โทร. 081-2078334 

กติกาการแข่งขนั  
1. การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 5 คน  มหาวิทยาลัยละ 2  ทีม 
2. หัวข้อจัดป้ายนิเทศตามหน่วยการเรียนรูไ้ด้มาจาก ผู้ควบคมุเสนอหัวข้อและประธานกรรมการจะเป็นผูจ้ับ

ฉลาก  
3. ใช้บอร์ดขนาด  115 เซนติเมตร x 236 เซนติเมตร (แนวนอน) 
4. เจ้าภาพเป็นผู้จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
5. ระยะเวลาการแข่งขัน 3 ช่ัวโมง     

 
เกณฑ์การตัดสิน 

1. ความสวยงาม  ความปราณีต     10  คะแนน 
2. การใช้ส ี       10  คะแนน 
3. ความสะอาด       10  คะแนน 
4. ความคิดสร้างสรรค ์      10  คะแนน 
5. เนื้อหาความสอดคล้องกับหน่วย     10  คะแนน 

      รวม              50   คะแนน 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 คน) 
1. ดร.สริินทร ์ลัดดากลมบณุเชิดชู   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากรนครปฐม 
2. นางปัญญพร สุขประเสริฐ    โรงเรียนหัวหินวิทยาลยั 
3. นางสุนทร ีหนูนาค     โรงเรียนอนุบาลเพชรบรุ ี

หมายเหตุ 
- ห้ามผูเ้ข้าแข่งขันน าโทรศัพท์มือถอืเข้ามาในบริเวณห้องแข่งขัน 
- ห้ามอาจารย์ผู้ควบคมุทีมและบุคลากรภายนอก ท่ีไม่ใช่ผู้แข่งขันเข้ามาในห้องแข่งขัน 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นางสาวธนิฎธิภา  เดชอุดม   
2. นางสาวพรพิมล  เอี่ยมสะอาด  
3. นางสาวอาภัสรา  จันทรส์ุขพุ่ม   
4. นางสาวจันทิมา  จันทร์ลาด   
5. นางสาวจันจิรา ทองแพน   
6. นางสาววิลาวัลย์  วรรณทอง   
7. นางสาวศิริรตัน์  จุ้ยทอง   
8. นางสาวณิชากร  แตรสังข์   
9. นางสาวจุฑาทิพย์ ทานีวรรณ   
10. นายชลธี  เลาะสูงเนิน    
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์กรรว ีศรีสุคนธ ์
2. อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี   
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นางสาวสุวนันท์ ชมยิ่ง  
2. นางสาวรัตติยากรณ์ คณูขุนทด  
3. นางสาวรสสุคนธ์ ทองกลอย  
4. นางสาวเฉลมิพร ดวงดีวิชัย  
5. นางสาวเปรมกมล ค าเขียว  
6. นางสาวปาหนัน ศิริบตุร  
7. นางสาวใบหยก ชาญภูเขยีว  
8. นางสาววิไลวรรณ วงศ์ษา  
9. นางสาวมานิตา  สมานทรัพย์  
10. นางสาวเบญจมาศ พึ่งกุล  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ักตวรรณ ศิรถิาพร    

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นางสาวศรีวรรณ วงษ์รตัน์  
2. นางสาวศศิภา วงษ์รัตน์  
3. นางสาวพัชรินทร์ ค าพันธุ์  
4. นางสาวมลธติรา อินทร์แสง  
5. นางสาวพรจันทร์ เปรี้ยวหวาน  
6. นางสาวอามีนา ใจขันแก้ว  
7. นางสาวปาริชาติ ลิ้มรุ่งเรืองสกุล  
8. นางสาวกนกพร สวนแก้ว  
9. นางสาวกิดากานต์ เดชโหมด  
10. นางสาวมารติตา จ าปาหอม  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรยิา สมประชา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์  
3. อาจารย์วิลาสินี ทองแถบ    

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี: 

1. นาย จตุรพล  แสนศิลา  
2. นางสาว ดุจเดือน  อู่อรณุ  
3. นางสาว ธิศวรรณ  ก่อนกระโทก  
4. นางสาว สวนีย์  ซิ้ววงษ์  
5. นางสาว แก้วใจ  บุญเชิด 
6. นางสาวศุภรดา ทวีบุญ 
7. นางสาวสายฝน วิชาสาร 
8. นางสาวจุฑามาศ ศรีอยู่นุ่ม 
9. นางสาวสมฤดี ผาภมูิกบูร  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์อรพรรณ รัตนวงศ ์
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การแข่งขันทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 3 : การแสดงลีลาท่าทางประกอบเพลงเด็ก 
ก าหนดการแข่งขนั :   วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 13.00 – 16.00 น.   
สถานที ่:   ห้องประชุม 1  คณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ชนาธิป  บุบผามาศ  โทร. 081-5266044 

กติกาการแข่งขนัทักษะลีลาท่าทางประกอบเพลงเด็ก 
1.  การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 5 คน มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม 
2.  ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรยีมเพลง (CD เพลง, เทปเพลง) และอุปกรณ์ประกอบการแสดงมาเอง 

 3.  แสดงลีลาท่าทางไม่เกิน 10 นาที 
 
เกณฑ์การตัดสิน   
 1.  การเลือกเพลง (เหมาะสมกับวยั)      5  คะแนน 
 2.  จังหวะลีลา (สนุกสนาน สร้างอารมณส์ุนทรีย์)     5  คะแนน 
 3.  ท่าทางประกอบ (เข้ากับบทเพลง)    10  คะแนน 
 4.  ความพร้อมเพรียง (แสดงถึงความสามคัคีในกลุ่ม)  10  คะแนน 
 5.  การใช้เวลา (เหมาะสมตามก าหนด 7 – 10 นาที)    5  คะแนน 
 6.  ชุดและอุปกรณ์ประกอบการแสดง      5  คะแนน 
 7.  บรรยากาศในการแสดง       5  คะแนน 
 8.  บุคลิกภาพของผู้แสดง (ความมั่นใจ)        5  คะแนน 
   รวม                        50  คะแนน 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 คน) 
1. ดร.นนทชนนปภพ ปาลินทร   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
2. ดร.บุญเชิด ช านิศาสตร์    ส านักงานการประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2 (สพป.พบ.2) 
3. นางสาวโภษณิศา งอยโภธรภวัต   โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นางสาวศิริพร  เจริญโชควิทยา 
2. นางสาวปุญญศิา  บุญวัฒน์ 
3. นางสาวธัญญุตา  เอี่ยมสว่าง 
4. นางสาวจุฑารตัน์  ช่วยเพชร  
5. นางสาวรัชนันทร์  กังวล 
6. นางสาวอลิษา  เย็นนพคณุ  
7. นางสาวเปรมฤดี  ทิมีศร ี
8. นางสาวลลิตา  กลิ่นสว่าง  
9. นางสาวชมัยพร น้อยมี  
10. นางสาวนภาพร บญุมียงค์  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ชนาธิป  บุบผามาศ  
2. อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล 
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
1. นางสาวอุราภรณ์ สวัสดี  
2. นางสาวอัจฉรา ทิฆัมพรบรรเจิด  
3. นางสาวปราถณา  เกิดแก้ว  
4. นางสาวกันสินา แตงโต  
5. นางสาวธนพร วงศ์ทอง  
6. นางสาวจันธิดา ธนเจริญวิทยา 
7. นางสาวเอื้องทราย พนาผดุงธรรม  
8. นางสาวเกสร  แปงจุด 
9. นางสาวสดุา อิทธิพรชัยกลุ  
10. นางสาวลัดดา คีรีประสานต ์
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณุี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจติรา เงินบาท   

 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 
1. นางสาวจีรนันท์ มีเจริญ  
2. นางสาวสราญลักษณ์ แม้นเดช  
3. นางสาวพาขวัญ น้อยสมวงษ์  
4. นางสาววริศรา คุม้ฉัยยา  
5. นางสาวอารยา ปานรักษา  
6. นางสาวดวงใจ มากประเสริฐ  
7. นางสาวจุลจุฬา ม่วงสังข์  
8. นางสาวสายใจ เชื่อมวราศาสตร์  
9. นางสาวปรียานุช อินทรขันตี  
10. นางสาวเบญจพร บ่อค า 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผศ.สุวรรณา ไชยะธน  
2. อาจารย์รตันวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร  
3. อาจารย์จารุวรรณ สาสูงเนิน 

 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี: 
1. นางสาวกชกร มีถาวร  
2. นางสาวสุมติรา ถ่ินไทยแท้   
3. นางสาวสุภสัสร มุกดา  
4. นางสาวสุธาลินี ด้วงพลับ  
5. นางสาวสมพร วันสุข  
6. นายเริงฤทธิ์ สุวรรณภาพ  
7. นายเกษมสันต์ จันทะนี  
8. นางสาวจันจิรา อุ่นคณฑี  
9. นางสาวพิมพ์ใจ  เทพอุฐ   
10. นางสาวชุติภา บุญเลิศ  
11. นางสาวปติภา  สืบศักดิ์  

อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ศรินยา ทรัพย์วาร ี
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ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 4 : Story Telling (การเล่าเรื่อง) 
ก าหนดการแข่งขัน: วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558     เวลา 13.30 - 16.00 น. 
สถานที ่: ห้องประชุมศูนย์ภาษา 2 (Language Centre 2) 
ผู้ประสานงาน   1.อาจารย์พิศาล ปานแก้ว    โทร. 085-8366567 
             2.อาจารย์ศุภมาส เกตุเต็ม    โทร. 085-9600491 
               3.อาจารย์ Mrs. Megan Ankers   โทร. - 
 

Storytelling 
 Two students from each school will be able to participate in the storytelling 
competition.  Each student should choose a story (either self-written or a story they 
have found).  The regulations for the competition are as follows. 

1. Students can wear costumes appropriate to their stories. 
2. Students are allowed two props for the presentation. 
3. Students are allowed to have a single slide to be projected as a background.  

This will not count as one of the two props. 
4. Students will be provided with a microphone if needed. 
5. Each presentation should be 4-6 minutes. 1 point will be deducted for every 

thirty seconds the speaker is out of the time range. 
6. Students will not be allowed to use any electronic sound effects, music or audio 

clips. 
 
Students will be judged on: 

1. Pronunciation/Clarity of Speech 
2. Intonation 
3. Emotion 
4. Pace 
5. Time 
6. Presentation Performance 

If there are any questions please contact us at ajarn.megan.pbru@gmail.com 

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

 
 
 

mailto:ajarn.megan.pbru@gmail.com
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 
1. นางสาวศิรดา แจ่มศรี  
2. นางสาวอัจฉราวรรณ ทองศิล  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์กรรณิการ์ ตาละลักษณ์  
2. อาจารย์ปิ่นปินัทธ์ ลลีาอัมพรศลิ  
3. Miss Magan Ankers2.- 

    
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นายไกรสร ศรีมงคล  
2. นางสาวน้ าผึ้ง บุญชู  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ธนกร สุวรรณพฤฒ ิ 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นายทวีชัย หล้าทุม 
2. นางสาวสิริบญุ คุ้มโนนชัย  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์นุพงษ ์ภูศร ี    

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. อภันตรี อังศุโชติ  
2. ตฤณชาติ อุทัยรตัน ์
อาจารย์ผู้ควบคุม 

1. อ.สิริวรินทร์  ศิลปชัย  
2. Mr.Michael  Fairhurst  
3. ผศ.มานพ ประธรรมสาร  
4. อ.เพียงจันทร์ โมฟเฟ็ทท์  
5. อ.อนัญญา เอกจีน 
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ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 5 : Quiz Contest (ตอบค าถาม) 
ก าหนดการแข่งขัน: วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 13.00 – 16.00 น. 
สถานที:่ Language Centre 3 
ผู้ประสานงาน  1. อาจารย์พิศาล ปานแก้ว    โทร. 085-8366567 
           2. อาจารย์ศุภมาส เกตุเต็ม   โทร. 085-9600491 
           3. อาจารย์ Mr. Willims Booth  ajarnjames.pbru@gmail.com 

 
Quiz Contest 

Each university will send one team consisting of three members to the Quiz 
Contest. 

The quiz contest will consist of answering comprehension questions from 4 
different forms of media.  The four examples for the contest will be provided by each 
university as follows: 

 Phetchaburi Rajabhat – Audio clip (approx. 3 minutes) 

 Nakon Prathom Rajabhat – Newspaper article (approx. 300 words) 

 Kanchanburi Rajabhat – Magazine article (approx. 300 words) 

 Chombueng Rajabhat  - Video clip (approx. 3 minutes) 

All materials will pertain to social media.  Each university must stick to this topic 
while finding materials, but feel free to be creative.   

On the day of the competition, representatives from each university will meet in the 
morning to review the materials for the competition and create the questions that will 
be used during the quiz.  During this time, additional questions to be used in the event 
of a tie will also be developed.  Representatives from each university can bring 
suggested questions with them on the day of the competition, but all final questions will 
be discussed and chosen in the morning.  Questions can be a combination of recall, 
general comprehension, inferencing and opinion. 

Competitors will be given five minutes to read each article and it will then be taken 
away.  After each article, the video and the audio clip, the competitors will be read 5 
questions.  The questions will be read twice.  The competitors will be given 1 minute to 
write the answer to each question on the answer cards provided to them.   
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A representative from each university will serve as judge to determine the correct 
answers. 

If you have any questions, please feel free to contact me at 
ajarnjames.pbru@gmail.com. 

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

 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 
1. นายศิลปิน ทิพย์นพคุณ  
2. นายธนวัฒน์ โพธิรัตน์  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์วัชระ เย็นเปรม  
2. อาจารย์มัฒวาน นาคจั่น 
3. Mr.James Ankers   

  

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
1. นายสุติพงษ์ คุ้งลึงค์  
2. นางสาวเพชรลักษณ์ ศรสีงคราม  
3. นางสาวสุทัตตา ค าพันธ ์
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์พิเชฐ สตัย์วินิจ  
2. อาจารย์อินธิรา เกื้อเสนาะ  
3. Ajarn Bradley Opatz 

 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 
1. นางสาวพิชญา คล่องพิทยาพงษ์  
2. นายเบญจรงค์ นุ่มวัฒนะ  
3. นางสาวชุติมา วิริยะวัฒนะ  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์จันทรา พรมปาน 

 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 
1. พรพรรณ เจนศริิรุ่งเรือง 
2. มนัสวี ศรีนวล 
3. กฤตณัฐ โฆษติานุฤทธิ์  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อ.กานต์สินี  ช่วยเพ็ญชัยภัทร  
2. Mr.David  Armitage  
3. ผศ.ดร.พงษ์ศักด์ิ รักษาเพชร  

4. อ.นิภาพร โยวัง  
5. อ.พรรณวิภา ชมภูงาม 

mailto:ajarnjames.pbru@gmail.com
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ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 6 : Public Speaking (การพูดในที่สาธารณะ) 
ก าหนดการแข่งขัน: วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558    เวลา 09.00 – 12.00 น. 
สถานที:่ Language Centre 2 
ผู้ประสานงาน   1. อาจารย์พิศาล ปานแก้ว    โทร. 085-8366567 
            2. อาจารย์ศุภมาส เกตุเต็ม   โทร. 085-9600491 
                          3. อาจารย์ Mr. James Ankers   โทร. - 

4. อาจารย์ Mr. Eddie Jackson  โทร. - 
 

Public Speaking 
This competition will contain two parts: Prepared Persuasive Speech and Impromptu 
Compare and Contrast Speech 
 
Prepared Persuasive Speech Rules: 

1. The speech should be 5 minutes long. 
2. Two students from each university will be allowed to participate. 
3. Each student will have a prepared speech (chosen from the questions on page 

2) 
 3.1 The chosen question does not need to be submitted before the 
competition. 

4. Students are not allowed to bring visual aides. 
5. The order of the students will be chosen randomly on the day of the 

competition. 
 
Impromptu Compare and Contrast Speech Rules: 

1. The speech should be 3 minutes long after having 5 minutes to prepare. 
 1.1 Students will have the ability to confer with a paper dictionary provided by 
PBRU 

2. The same two students from each university will be allowed to participate. 
3. The students will blindly select two ‘easy nouns’ to compare and contrast 

 3.1 The nouns will be decided by the judges on the day of the competition 
 3.2 Examples: bananas and apples (easiest), governments and schools 
(hardest) 
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Grading Criteria: 
Both speeches will use the same criteria: 
CATEGORY EXPLANATION POINTS 
Time +/- 1 point for every 30 sec beyond of short of the allotted 

time 
5 

Vocabulary lower order word accuracy and higher order word attempts 5 
Appropriate 
Structure 

Introduction, body, conclusion and applicable content 5 
Transition and connector usage 5 

Poise Eye contact 5 
Hand gestures 5 
General confidence 5 

Clarity Audibility 5 
Word pronunciation 5 
Fluency 5 

Total = 50 points 
 
Choose one of the Questions Below for the Prepared Persuasive Speech: 
 

A) Do uniforms positively affect education? 
B) Should students be allowed to choose their own hair style in M1-3? 
C) Is it actually important for Thai people to understand English? 
D) If you could change one thing about the education system in Thailand, what 

would it be? 
E) Should teachers be allowed to hit students who behave poorly? 
F) If a student fails a class, should he be allowed to pass if he performs other duties 

(i.e. planting flowers or cleaning classrooms) for a teacher? 
G) Is it disrespectful for students to come to class late? 

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

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นายพงศ์ธร วงศ์สีดา  
2. นางสาวนภาพร ใจทน  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ศริิกุล ศรีทองกลิ่น  
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2. อาจารย์ธิดา รุ่งธีระ  
3. Mr.Eddie Jackson  

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
1. นายเอกภัทร ฤกษ์ศิลป์วิทยา  
2. นางสาวดี บุญชู  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์จริะวัฒน์ หวังประกอบกลุ  
2. อาจารย์ชญานี ชุนฟ้ง  
3. Ajarn Raymund Palayon 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นางสาวธนัญญา ธนวรรณ  
2. นางสาววรรณกานต์ ประวงษ์  
3. นางสาวนันทวรรณ เรืองชา  
4. นายอานนท์ แซ่จิ๋ว  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์เบญจวรรณ เปล่งข า 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. กฤตยชญ์  เฉลิมประเสริฐ  
2. อภิสิทธ์ิ  มนตพฤกษา  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อ.วิลินวรรณ แสงพวง  
2. Mr.Martin Gallagher  
3. อ.ธัญยธรณ์ วิรุฬหพัฒน์  
4. อ.อรวรรณ เมฆกมล  
5. อ.ศิวพร ทวนไธสง 
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ทักษะทางด้านสังคมศึกษา 
กิจกรรมที่ 7 : การตอบปัญหาด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา สังคม  
                 และอาเซียนศึกษา 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558     เวลา  9.00 – 12.00 น.   
สถานที่ : ห้อง 129  (ห้องบัณฑิตศึกษา 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์นาถสดุา วงษ์บุญงาม        โทร. 083-9167997 

กติกาการแข่งขนั 
 1.  การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน ไม่จ ากัดสาขาวิชาและช้ันปี มหาวิทยาลัยละ 3 ทีม 
 2.  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภูมิภาคตะวันตกเท่านั้น 

3.  คณะกรรมการจาก 4 มหาวิทยาลัย  ร่วมกันตั้งค าถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านสังคมศึกษา 
ได้แก่ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จริยธรรม รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศาสนา  สังคม
วิทยา และอาเซียนกลุ่มละ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 50 ข้อ 
 4.  ค าถามต้องปิดผนึกไว้ โดยคณะกรรมการเป็นผู้เลือกค าถามในแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 3 ข้อ รวมได้ 30 ข้อ  
 5.  ค าถามที่ถูกเลือกผู้ด าเนินรายการจะเป็นผู้อ่านค าถามข้อละ 1 ครั้ง 
 6.  ผู้ร่วมแข่งขันจะเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ โดยมีเวลาคิดข้อละประมาณ 1.30 นาที 
 7.  เมื่อหมดเวลาจะมีเจ้าหน้าท่ีเดินเก็บกระดาษค าตอบมาท่ีคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อตรวจค าตอบ 
 8.  ผู้ด าเนินรายการเฉลยค าตอบ 
 9.  เมื่อมีการเฉลยค าตอบ  ผู้ที่ตอบถูกจะไดร้ับคะแนนข้อละ 1  คะแนน  รวม 30 คะแนน 
 10.  เมื่อสิ้นสุดการตอบค าถามทั้ง 30 ข้อแล้ว  ให้มีการรวมคะแนน 
 11.  ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสดุเป็นผู้ชนะ โดยพิจารณาจากล าดับคะแนน 
 12.  หากมีผู้แข่งขันได้คะแนนเท่ากัน  ให้มีการสุ่มเลือกค าถามมาใช้ในการตัดสิน  และจะให้สิทธิ์ตอบเฉพาะผู้
แข่งขันที่มีคะแนนเสมอกันเท่านั้น  ให้ด าเนินการซ้ าในข้อ 5 - 9 อีกครั้ง 
 13.  ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มตะวันตก มหาวิทยาลัยละ 1  คน   
1. อาจารย์จติคุปต์  ละอองปลิว   มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
2. อาจารย์ญดาภัค  กิจทวี   มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี
3. อาจารย์นาถสุดา  วงษ์บุญงาม  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
4. อาจารย์มนตรี  วิวาทสุข   มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นางสาวมลฤดี  ศรีลิพิน  
2. นายอรรถพงค์  รักมิตร  
3. นางสาวสิรมิา  สอาดบตุร  
4. นายปณิธาน  ลอยบา้นแพ้ว  
5. นางสาววรารตัน์  นิมิตรภูวดล 
6. นางสาวกนกวรรณ  ยิ่งประสบผล 
7. นางสาวณัฐณิชา  ขาวสุทธิ  
8. นางสาวจันทิมา  ทองนาค  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์นาถสุดา  วงษ์บุญงาม  
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
1. นายวิริยะกิจ เกตุทอง  
2. นายสิทธินันท์ ณ หนองคาย  
3. นายวัฒนพงศ์ ห้วยหงษ์ทอง  
4. นายพิทยา ชาวดร  
5. นายธิรวัฒน์ ทองดี  
6. นายฐิติวัฒน์ มนฉันทะ  
7. นายวันเฉลิม ยิ้มแย้ม  
8. นางสาวอุมาพร ซื่อสตัย์  
9. นายศักดาชัย หงส์ทอง 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์วิศรตุ เยื่อใย 
2. อาจารย์จติคุปต์ ละอองปลิว 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นายสุจินดา โพธ์ิน้อย  
2. นายวุฒินันท์ สมคะเณ  
3. นางสาวณัชชา คุ้มเงิน  
4. นายวสันต์ ใจบุญมา  
5. นางสาวจุฑาทิพ สระทองพรม  
6. นางสาวกัญญลักษณ์ ฟักทับ  
7. นายเอนก โพธิ์ทอง  
8. นางสาวกรรณิการ์ สรนุวัตร  
9. นางสาวนพรัตน์ อุ่นประเสริฐ  
10. นางสาวชานัตตา จ าปาทอง  
11. นางสาวจริาภรณ์ นามสอน  
12. นางสาววิภาพรรณ์ โพธ์ิไพจิต  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง  
2. อาจารย์พินธกร นามดี  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ  
4. อาจารย์จติรภณ สุนทร  
5. อาจารย์ ดร.ปรารถนา แซ่อึ๊ง  
6. อาจารย์วัลลี นวลหอม  
7. อาจารย์เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ    

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นายพิทยา แสงพราย  
2. นางสาววาสนา ผลาเลิศ  
3. นางสาวขนิษฐา ธนูทอง  
4. นายอานันท์ นกด า  
5. นางสาวสาลี่ -  
6. นางสาวศันสนีย์ รัตนะ  
7. นางสาวทองสุธิ เกียรติก้องกุล  
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8. นางสาวปริมประภา แสนท้าว  
9. นางสาวพัชรีภรณ์ พิกุลศรี  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์เกรียงไกร ทองศรี  
2. อาจารย์คมสัน ศรีบญุเรือง  
3. อาจารย์ปรัชญา เหลืองแดง 
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ทักษะทางด้านสังคมศึกษา 
กิจกรรมที่ 8 : การประกวดมารยาทไทย 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 13.00 – 16.00 น.  
สถานที่ : ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการชั้น 7 
ผู้ประสานงาน :  อาจารยร์ัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา      โทร. 081-857-8254 

          อาจารย์ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล   โทร. 087-324-2972 
 

กติกาการแข่งขัน 
 1. การแข่งขันประเภทคู่ชาย-หญิง   ให้ส่งตัวแทนร่วมแข่งขันมหาวิทยาลัยละ 2 คู ่
 2. ท่ามารยาทใช้ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
 3. ท่ามารยาทที่ใช้ในการประกวด ประกอบด้วย 
    3.1 การนั่ง ได้แก่ การนั่งตามล าพัง การนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ และการหมอบเฝ้า 
    3.2 การยืน ได้แก่ การยืนตามล าพัง การยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ การยืนในพิธีต่างๆ และการยืนไม่
เป็นพิธี 
    3.3 การเดิน ได้แก่ การเดินในกรณีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การเดินในพิธีทางศาสนา  
การเดินในพิธีต่างๆ การเดินผ่านผู้ใหญ่ การเดินน าหรือตามผู้ใหญ่ และการเดินทั่วไป 
    3.4 การแสดงความเคารพ ได้แก่ การไหว้ การกราบ การค านับ 
    3.5 การรับของ และการส่งของ ได้แก่ การทูลเกล้าฯ ถวายของและการรับพระราชทานของ  
การประเคนของแด่พระสงฆ์ และการรับของจากพระสงฆ์ และการรับของจากผู้ใหญ่ และการส่งของให้
ผู้ใหญ่ 
 4. การประกวดมี 2 รอบ ดังนี้ 
    4.1 การประกวดรอบแรก  
         4.1.1 คณะกรรมการจาก 4 มหาวิทยาลัยร่วมกันจับสลากท่ามารยาทบังคับ  3 ท่าแล้ว
น ามาออกโจทย์สถานการณ์สมมติ 1 สถานการณ์  เพื่อใช้ในการแข่งขันรอบแรก  
         4.1.2   ให้ตัวผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องเก็บตัว  เพ่ือไม่ให้เห็นการแสดงบทบาทสมมติของผู้ที่
แข่งขันก่อน   และห้ามน าโทรศัพท์มือถือเข้าห้องเก็บตัว เมื่อแข่งขันเสร็จให้ผู้แข่งขันทุกคู่กลับเข้าสู่ห้อง
เก็บตัวทันทีหลังจากลงจากเวที    
         4.1.3  จากนั้นคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกคู่ที่มีคะแนนสูงสุดล าดับที่ 1- 4 เข้าแข่งขัน
รอบที่ 2 (จ านวน 4 คู่)      คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันอนุญาตให้ผู้ที่ตกรอบออกจากห้องเก็บตัวได้   
ส่วนผู้ที่ผ่านรอบแรกให้อยู่ในห้องเก็บตัวต่อไป 
   
    4.2  การประกวดรอบสอง 
          4.2.1 คณะกรรมการจาก 4 มหาวิทยาลัยร่วมกันจับสลากท่ามารยาทบังคับ  5 ท่าแล้ว
น ามาออกโจทย์สถานการณ์สมมติ 1 สถานการณ์ (ร่วมกันออกตั้งแต่ก่อนแข่งขันรอบแรก)  
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         4.2.2 ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 4 คู่ ใช้แข่งขันในสถานการณ์เดียวกัน   โดยมีการเก็บตัวคู่แข่งขัน
เพ่ือไม่ให้เห็นการแสดงบทบาทสมมติของคู่ที่แข่งขันก่อน  โดยเก็บตัวตั้งแต่รอบแรก ตามกติกาข้อ 4.1.2 
และ 4.1.3   
 5. ผู้เข้าประกวดจับสลากล าดับที่แข่งขัน โดยที่รอบแรกให้จับขณะลงทะเบียน ส่วนรอบสองให้จับ
ก่อนประกวด    โดยให้อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัยที่ผ่านรอบแรกเป็นตัวแทนจับสลาก
ล าดับที่แข่งขัน 
 6.  ผู้เข้าประกวดทั้งสองรอบให้เข้าประกวดตามล าดับ โดยให้อ่านสถานการณ์ก่อนขึ้นประกวด 2 
นาท ี
           7. ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในห้องเก็บตัวตลอดการแข่งขัน เพ่ือไม่ให้เห็นการแสดงบทบาทสมมติของ
ผู้ที่แข่งขันก่อน   และห้ามน าโทรศัพท์มือถือเข้าห้องเก็บตัว   จะออกจากห้องเก็บตัวได้ต่อเมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันอนุญาต  
 8. เมื่อประกวดเสร็จแล้วกรรมการตัดสินให้ข้อเสนอแนะ   9. ประกาศผลการประกวด รางวัล
ชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ตามล าดับ  
          9.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
เกณฑ์การตัดสิน (รวม 50 คะแนน) 
 1. พิจารณาจากความถูกต้อง          20 คะแนน   

2. การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง  10 คะแนน 
3. ความต่อเนื่องโดยธรรมชาติ           10 คะแนน 
4. ความพร้อมเพรียง        10 คะแนน 
    รวม          50 คะแนน 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย 
1. นางสุรางค์ศรี  พวงมะลิ    

ต าแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
หน่วยงาน :  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  

2. อาจารย์สันธิชา  ศิริวงษ์ 
ต าแหน่ง :  ผู้ทรงคุณวุฒิ / ครูเชี่ยวชาญระดับ 9   
หน่วยงาน :  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  จังหวัดเพชรบุรี  

3. อาจารย์ภมร พราหมณ์แก้ว 
ต าแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ  
หน่วยงาน :   ข้าราชการบ านาญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

คณะกรรมการออกโจทย์สถานการณ์สมมติ 
1.  อาจารย์รัฐวรรณ  เทพหัสดิน ณ  อยุธยา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2.  อาจารย์วัยวุฒิ  เสาวิไล           มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง 
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3.  อาจารย์ธิติพงษ์  มีทอง                         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.  อาจารย์ญดาภัค  กิจทวี         มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

คณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
1. อาจารย์รัฐวรรณ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา      
2. ผศ.พจนารถ บัวเขียว        
3. ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์ 
4. อาจารย์ดร.ฟาริดา แสงเอ่ียม 
5. อาจารย์จุฬาพร ศรีรังสรรค์ 
6. อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม 
7. อาจารย์ญาวิณีย์ รักพาณิชย์ 
8. อาจารย์ไพลิน ทรัพย์อุดมผล 
9. อาจารย์ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล 
10. อาจารย์ประสิทธิ์ ค าพล 
11. อาจารย์ชนัญญ์ เมฆหมอก 
12. อาจารย์ฐิตินันทน์ ผิวนิล 
13. อาจารย์รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 
1. นายกวิน  กลิ่นอุบล  
2. นางสาวสุดารัตน์ พันนึก  
3. นายจักรพันธ์ ภัยวิมตุติ  
4. นางสาวเกศรา คงปล้อง  
5. นายสมยศ เจียรทรัพย์  
6. นางสาวจุฑารตัน์ แซ่แต้  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
2. อาจารย์ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
1. นายณกฤต เปิ้นมั่นคง  
2. นางสาวศิวนันท์ คัมภีร์ทอง  
3. นายวิรัช เรือนนุช  
4. นางสาวนภาวรรณ ชารี  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์วัยวุฒิ เสาวิไล  
2. อาจารย์ปณิชา - 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 
1. นายธีรเดช วงษ์ศรีแก้ว  
2. นางสาวกชกร แสงทอง  
3. นายธีรพงษ์ พนัธ์จันทร์  
4. นางสาวศิริประภา มีถาวร  
5. นายวรุฒ แจ้งอิ่ม  
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6. นางสาวเจนจริา เมฆวัฒน์  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ธิติพงษ์ มีทอง  
2. อาจารยณ์รงค์วรรษ บุญมา  
3. อาจารย์วรากรณ์ พูนสวัสดิ์  
4. อาจารย์กนกอร สว่างศร ี

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 
1. นายจรูญรุ่ง บุญที  
2. นางสาวอภิญญา ค าชา  
3. นายพงษ์ศธร ชมท่าไม้  
4. นางสาวศิวาพร ดีดวงพันธ์  
5. นายทษพร โสเขว้า  
6. นางสาวสุวภัทรจิกา มณีทรัพย์โสภา  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ญดาภัค  กิจทวี 
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การแข่งขันทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 9 : การกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมือง 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 13.00 – 16.30 น. 
สถานที ่: ห้อง 129  (บัณฑิตศึกษา 1) อาคาร 1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ขวัญสมุา  แฉ่งฉายา  โทร. 083-0645637 
  2. อาจารย์ดารณี  ทิพย์ปลูก   โทร. 089-2625335 
  3. อาจารย์วรรณีศา  สีฟ้า   โทร. 087-0701437 

กติกาการแข่งขนั 
 1.  การแข่งขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน 
 2.  หัวข้อหลัก “การเมืองไทย แบบสมานฉันท์” 
 3.  เนื้อหาของสุนทรพจน์จะต้องน าเสนอแนวทางการสมานฉันท์ทางการเมือง  โดยเน้นความปรองดองซึ่ งเป็น
วาระการแก้ไขปัญหาการเมืองของชาติ  

4.  ให้เวลาพูดคนละไม่เกิน 5 นาที 

เกณฑ์การตัดสิน 
 1.  ด้านเนื้อหา  40  คะแนน 

1.1  การจัดล าดับเนื้อหา    10  คะแนน 
1.2  ข้อมูลถูกต้อง ตรงตามหัวข้อเรื่อง   15  คะแนน 
1.3  คุณค่าของเนื้อหา    15  คะแนน 

2.  ด้านการน าเสนอ  40  คะแนน 
  2.1  ภาษากาย     10  คะแนน 
  2.2  น้ าเสียง     10  คะแนน 
  2.3  บุคลิกภาพ     10  คะแนน 
  2.4  การแต่งกาย     10  คะแนน 
 3.  การใช้ภาษา  30  คะแนน 
  3.1  ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา   10  คะแนน 
  3.2  ความถูกต้องตามหลักภาษา การออกเสียง การใช้ค า 10  คะแนน 
  3.3  ส านวนโวหาร     10  คะแนน 

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

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นายศุภกิจ โฉมทับ  
2. นางสาวศิริกัลยา กันทวงค์  
3. นายเฉลิมศักดิ์ ทองหลาง  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
      - 
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
1. นายสิริวัตร สมใจ 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
      - 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นางสาวเกษริน มูลเมือง  
2. นายกัมปนาท กาบแก้ว 
3. นางสาวฑิติพร มั่งลิ้ม  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์กรรณิการ์ สุวรรณศรี    

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

- 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ภคมน  เจริญสลุง 
2. อาจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ สถิตพรธนชัย  
3. อาจารย์ดารารัตน์  รุ่งเรือง  
4. อาจารย์พชร วรรณภิวัฒน์ 
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การแข่งขันทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 10 : การตอบค าถามด้านรัฐประศาสนศาสตร์  
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 13.00 – 16.00 น. 
สถานที่ : ห้อง 128  (ห้องบัณฑิตศึกษา 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์พิเชษฐ์  พิณทอง   โทร. 089-0330944 
  2. อาจารย์วีระชาติ  ยงสวัสดิ์   โทร. 099-2926154 
  3. อาจารย์เสาวลักษณ์  วิบูรณ์กาล  โทร. 089-2425763 

กติกาการแข่งขนั 
 1.  การแข่งขันประเภททีม  ทีมละ 3  คน  มหาวิทยาลัยละ  2  ทีม 
 2.  ค าถามมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หมวดการเมืองการปกครอง  
                และหมวดรัฐประศาสนศาสตร ์(บริหารรัฐกจิ)   
 3.  ค าถามต้องปิดผนึกไว้ โดยคณะกรรมการเป็นผู้เลือกค าถามในแต่ละหมวด  หมวดละ 10 ข้อ รวม 20 ข้อ 
 4.  ค าถามที่ถูกเลือกผู้ด าเนินรายการจะเป็นผู้อ่านค าถามข้อละ 1 ครั้ง 
 5.  ผู้ร่วมแข่งขันจะเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ โดยมีเวลาคิดข้อละประมาณ 1 นาที 
 6.  เมื่อหมดเวลาจะมีเจ้าหน้าที่เดินเก็บกระดาษค าตอบมาที่คณะกรรมการด าเนินงานเพื่อตรวจค าตอบ 
 7.  ผู้ด าเนินรายการเฉลยค าตอบ 
 8.  เมื่อมีการเฉลยค าตอบ ผู้ที่ตอบถูกจะไดร้ับคะแนนข้อละ 1 คะแนน   
 9.  เมื่อสิ้นสุดการตอบค าถามทั้ง 20 ข้อแล้ว  ให้มีการรวมคะแนน 
 10.  ทีมท่ีได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ โดยพิจารณาจากล าดับคะแนน 
 11.  หากมีผู้แข่งขันได้คะแนนเท่ากัน  ให้มีการสุ่มเลือกค าถามมาใช้ในการตัดสิน  และจะให้สิทธิ์ตอบเฉพาะผู้
แข่งขันที่มีคะแนนเสมอกันเท่านั้น  ให้ด าเนินการซ้ าในข้อ 4 - 8 อีกครั้ง 
 12. ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเปน็ท่ีสิ้นสุด 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (มหาวิทยาลัยละ ........ คน) 
1. ..................................................................     1  คน 
2. ..................................................................     1  คน 
3. .................................................................           1  คน  
4. .................................................................           1  คน  

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นางสาวศิริพร รัฐเรืองมณีโรจน์  
2. นางสาวพันธิยา  ผุดผ่อง  
3. นายเติมพงศ์ ชินะปุตตกุล  
4. นางสาวอาจารี เอราวัล 
5. นางสาวไข่มุก พรมสอาด  
6. นายอริยะ สืบชัย  
7. นางสาวสุนิสา ม่านทอง  
8. นายจิรวัฒน์ เรืองทิพย์  

 อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์พิเชษฐ์ พิณทอง 
2. อาจารย์วีระชาติ ยงสวัสดิ์  
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3. อาจารย์เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล    
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
 -  
 อาจารย์ผู้ควบคุม 

-     
 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นายสุธิกฤษฎ์ สง่าศิลป์  
2. นางสาวนัยเนตร์ สงวนทรัพย์  
3. นายกลางชล วงษ์สุวรรณ  
4. นางสาวธัญญพัฒน์ โชติวรรธนะสิริ  
5. นางสาวสายลม ประทุมเมือง  
6. นางสาวอัญธิกา อุดมสุขพรสิริ  
7. นางสาวขวัญจิรา เพชรคง  
8. นางสาวเกศินี เกตุพันธ์  
9. นางสาวชิดชนก ศรีโอฬารบุญ  

 อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์รัตนากร นามวงษ์  
2. อาจารย์บรรพต กิติสุนทร  
3. อาจารย์นิภาพรรณ เจนสันติกุล  
4. อาจารย์สมยศ สืบจากดี  
5. อาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นายสุทธการ ฤกษ์ศิริพงษ์ 
2. นายกัมปนาท เจริญพร 
3. นางสาวกันธิชา สุริยะกันธร 

 อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ดารารัตน์ รุ่งเรือง  ควบคุม 
2. อาจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ สถิตพรธนชัย 
3. อาจารย์ภคมน เจริญสลุง 
4. อาจารย์พชร วรรณภิวัฒน์ 
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การแข่งขันทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 11 : การตอบค าถามด้านนิติศาสตร์  
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 13.00 – 16.00 น.  
สถานที่ :  ห้องประชุมศูนย์ภาษา 3 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์อรรถพล   ศรีสวัสดิ์นุภาพ  โทร. 089-0194280 
  2. อาจารย์อรทัย  แซ่เบ ๊    โทร. 089-1136737 
  3. อาจารย์พงษ์ลดา  ท่ังทอง   โทร. 081-3154991 

กติกาการแข่งขนั 
 1.  การแข่งขันประเภททีม  ทีมละ 3  คน  มหาวิทยาลัยละ  2  ทีม 
 2.  ค าถามประกอบด้วย 

2.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    
2.2 ประมวลกฎหมายอาญา 
2.3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   
2.4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  3.  ห้ามมิให้ใช้ต ารา ตัวบทกฎหมาย หรือเอกสารใด ๆ ทั้งนี้ ให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และห้ามใช้วิธีการ
สื่อสารใด ๆ ในขณะแข่งขัน บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขัน ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยหรือสื่อสารกับผู้
เข้าแข่งขัน ทีมที่ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันและต้องออกจากการแข่งขันทันที 
  4.  คณะกรรมการแจกกระดาษค าตอบ ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเขียนหมายเลขล าดับทีมของตนลงในมุมบนขวา
ของกระดาษค าตอบ หากทีมใดไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าทีมนั้นสละสิทธ์ิไม่ตอบค าถามข้อนั้น   
 5.  ค าถามต้องปิดผนึกไว้ โดยคณะกรรมการเป็นผู้เลือกค าถาม จ านวน 16 ข้อ จาก 4 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 
4 ค าถาม โดยแต่ละมหาวิทยาลัยส่งค าถามหมวดวิชาละ 2 ค าถาม รวม 8 ค าถามต่อหมวดวิชา 
 6.  ค าถามที่ถูกเลือกผู้ด าเนินรายการจะเป็นผู้อ่านค าถามข้อละ 1 ครั้ง ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเลือกค าตอบที่
ถูกต้องที่สุดภายในระยะเวลา 30 วินาที  โดยจะเริ่มจับเวลาเมื่ออ่านค าถามจบ 
 7.  ทีมผู้เข้าแข่งขัน เลือกค าตอบโดยใช้วิธีเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบที่เจ้าหน้าท่ีแจกให ้ 
 8. เมื่อหมดเวลาจะมีเจ้าหน้าที่เดินเก็บกระดาษค าตอบ และน ามาส่งที่คณะกรรมการเพื่อตรวจค าตอบ 
 9. ผู้ด าเนินรายการเฉลยค าตอบ  ทีมที่ตอบค าถามถูกจะได้รับคะแนนค าถามละ 1 คะแนน การพิจารณาและค า
ตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 
 10. ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้อธิบายค าตอบและเหตุผลที่
เกี่ยวเนื่องกับค าถาม  หรือค าตัดสินของคณะกรรมการ โดยสามารถกระท าได้หลังจากเฉลยค าตอบและก่อนการ ถาม
ค าถามข้อถัดไป หรือหลังจากการประกาศค าตัดสินของคณะกรรมการในทันที แล้วแต่กรณี มิฉะนั้นถือว่าไม่ติดใจ หากค าถาม
ข้อใดมีความผิดพลาดให้ถือว่าค าถามข้อนั้นเป็นโมฆะ และให้แต่ละทีมได้รับคะแนนในข้อนั้นทีมละ 1 คะแนน 
 11.  เมื่อสิ้นสุดการตอบค าถามทั้ง 16 ข้อแล้ว ให้มีการรวมคะแนน ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รางวัลชนะเลิศ 
ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุดถัดมาจะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ตามล าดับ 
 12.  กรณีมีทีมที่แข่งขันได้คะแนนเท่ากันในแต่ละล าดับหลายทีม  ให้ทีมที่มีคะแนนเท่ากันในแต่ละล าดับ
แข่งขันกันต่อไปโดยใช้ค าถามส ารองซึ่งเลือกจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มิใช่ทีมที่แข่งขันได้คะแนนเท่ากัน ด้วยวิธีการสลับ
ค าถามแล้วให้ทีมที่เขา้แข่งขันตอบค าถามทีละ 1 ข้อ จนกว่าจะได้ทีมที่ได้รับรางวัลตามที่ก าหนด 
 13.  กรณีหมดค าถามส ารองแล้ว แต่ยังไม่สามารถคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 แล้วแต่กรณี ให้กรรมการจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มิใช่ทีมท่ีแข่งขัน เป็นผู้ตั้งค าถามขึ้นใหม่แล้วถามจนกว่าจะได้ทีม
ที่ได้รับรางวัลครบถ้วน 
 14.  ในกรณีที่มีปัญหาอื่นนอกเหนือจากกติกาการแข่งขันตามข้อ 1 – 13 ให้การพิจารณาและค าตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 
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คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (มหาวิทยาลัยละ 1 คน) 
1. อาจารย์ศิรินทร์  อินทรวิชะ  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
2. อาจารย์เชาวลติ  สมพงษ์เจรญิ  มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
3. อาจารย์พงษ์บวร ประสูตรแ์สงจันทร์     มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
4. อาจารย์พวงรัตน์  เช้ือรบ  มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นายสุรศักดิ์ เรืองวงศ์  
2. นางสาวณัฐชา จันทับ  
3. นายวีรศักดิ์ บญุมาก  
4. นายชุติพงศ์ ชูศรี  
5. นางสาวฤทัยรัตน์ เอี่ยมมัจฉา  
6. นางสาววิศนี นาคสุก  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์อรรถพล ศรสีวัสดิ์นุภาพ  
2. อาจารย์อรทัย แซเ่บ๊  
3. อาจารย์พงษ์ลดา ท่ังทอง 

    
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นายอัครกันย์ วิมลวงศ์สกุล  
2. นางสาวจิตรา ยามะสัก  
3. นางสาวกุลิสรา สมพิทักษ์  
4. นายเมธี สุขส าราญ  
5. นางสาววลาวณัย์ กลั่นทิพย์  
6. นายจิราวัฒน์ เซ็งสวย  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร  
2. อาจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นายณัฐพล ปาลพันธุ์  
2. นายสัตยา สอนด ี
3. นายประนาท เขียวชะอุม่  
4. นางสาวดวงทิพย์ อุปมา  
5. นายพิศณุ วริกลู  
6. นางสาวสิรริัตนา สุวรรณภาญกูร  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์ 
2. อาจารยส์นธยา โจมกัน 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นางสาวรัสชนก สนคร้าม  
2. นางสาวกนกภรณ์ วงศ์รอด  
3. นางสาวกมลวรรณ เปรมทอง 
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4. นางสาวกฤษติยา สวสัดี  
5. นายพณาวัฒน์ เอี่ยมสะอาด  
6. นายพงษ์ัพัฒน์ ทองเสือ  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ศศิวมิล ช่วยด ารงค์  
2. อาจารยส์มชาย เจริญกิจ 
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การแข่งขันทักษะทางด้านทักษะโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 

กิจกรรมที่ 12 : การจัดโต๊ะอาหาร 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 9.00 – 12.00 น.   
สถานที่ : ห้องเรียน 100 ที่นั่ง   อาคารเอนกประสงค์ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง   โทร. 081-4254318 
  2. อาจารย์วรรณวณัช นงนุช   โทร. 088-4177787 
  3. อาจารย์พรพิมล โหจันทร ์   โทร. 086-5089521 

กติกาการแข่งขนั  
1.  การแข่งขันประเภททีม  ทีมละ  3  คน  มหาวิทยาลัยละ  2  ทีม  แต่งกายชุดนักศึกษา หรือเครื่องแบบของ

สาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัย  
2.  รูปแบบทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน  มี 4 ทักษะ (ใช้เวลา 60 นาที) ได้แก่  

  ทักษะที่ 1  ประดับตกแต่งผ้าระบายรอบโต๊ะ (ใช้เวลา 30 นาที) โดยการน าวัสดุอุปกรณ์ที่จัดเตรียม
ไว้ให้ ติดผ้าระบายรอบโต๊ะอาหารให้สวยงาม ลายที่ก าหนด คือ ลายกระโปรง (Skirt)  
  ทักษะที่ 2  พับผ้าเช็ดปาก (ใช้เวลา 15 นาที)  พับผ้าเช็ดปาก จ านวน 10 ผืน 10 ลาย (ผู้เข้าแข่งขัน
ก าหนดลายเอง และเตรียมผ้ามาเอง)  
  ทักษะที่ 3  จัดโต๊ะอาหารแบบมาตรฐานสากล (ใช้เวลา 15 นาที) โดยใช้อุปกรณ์ทีท่างผู้เข้าแข่งขัน
เตรียมมาเอง ดังนี ้
                    อุปกรณ์/เครื่องมือในการจัดโต๊ะอาหารตามแบบมาตรฐาน                      
  ผ้าปูโตะ๊  1 ผืน 
  ผ้าเช็ดปาก 2 ผืน (ให้พับใหม่ในการแข่งขันนี้ ไม่รวมกับการแข่งขันพับผ้าเช็ดปาก) 
  แจกันดอกไม้ 1 แจกัน ที่ผู้เข้าแข่งขันจัดมาแล้ว 
  มีดเนื้อ 2 เล่ม 
  ส้อมเนื้อ 2 เล่ม 
  มีดเนย 2 เลม่ 
  จานขนมปัง 2 ใบ 
  แก้วน้ า 2 ใบ   
  เกลือ + พริกไทย 1 ชุด      

เกณฑ์การตัดสิน  (รวม  100 คะแนน) 
  ความสวยงาม    30 คะแนน 
  ความถูกต้องของอุปกรณ ์   30 คะแนน 
  บุคลิกภาพของผู้เข้าแข่งขัน   20 คะแนน 

ความตรงต่อเวลา    10 คะแนน 
  ความคิดสร้างสรรค์    10 คะแนน 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (3 ท่าน) 
1. คุณบุญส่ง ธนูเดช    Training and F & B Manager โรงแรมธารามันตรา ชะอ า 
2. คุณศุภศักดิ์ บุญยเสถียร   Assistant Director of F&B Centara Grand Beach Resort & 

Villa Hua Hin 
3. คุณโชคชัย แสนประเสริฐ   Project Consult for Kitchen Construction and Course 

Programme,  
                                                Regent Cha-Am Hospitality School 
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 
1. นางสาวนิศารตัน์ สุขศรสีวัสดิ์  
2. นางสาวชลันดา สุขเกษม  
3. นางสาวกาญจนา พลายบัว  
4. นางสาวพรพิมล แก้วลวดลาย 
5. นางสาวทรรศนยี์ วัฒนิ่ม 
6. นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมหาญ 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารยณ์ัฐวุฒิ สุวรรณช่าง 

    
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นางสาวอนงค์นาถ สุขขี  
2. นางสาวประภาพรรณ แปะเฮ่าสุ่น 
3. นางสาวสายพิน แสงเทียน 
4. นางสาวอารมณ์ มะลิทอง  
5. นายชัยวัฒน์ ศิลาหอม  
6. นางสาวอัญธิกา สัพโส  

อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ชลธิชา พันธ์สว่าง    

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นางสาวเจนจริา จีนสุกแสง  
2. นายมนัสชัย คะชะสะ  
3. นางสาววิภาวรรณ จ าปาทอง 
4. นางสาวสิริพร ธาดาบดินทร์  
5. นางสาวจิตสุภา รุ่งเรือง  
6. นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมหนู  
7. นางสาวกรรณิกา นิลเปี่ยม  
8. นางสาวจิรารัตน์ ถวิลอนุรักษ์กลุ  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. นางสาวถิรนันท ์ประทุม    

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นางสาวเจนจริา ฉิมพลี  
2. นางสาวเนตรชนก หงษ์โต  
3. นายอภิสิทธ์ิ จ าปานิน  
4. นางสาวทิพย์วดี ข าหยี่  
5. นายมาโนช ทองดอนเหมือน  
6. นายศราวุธ คูประสิทธ์ิรตัน์  
7. นางสาวณัฏฐณิชา สระพลอย  
8. นางสาวน้ าเพชร พัดเย็น  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ชนกนันท์ นราแก้ว  
2. อาจารยส์ายใจ รัตนสัจธรรม 
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การแข่งขันทักษะทางด้านทักษะโรงแรม 
 

กิจกรรมที่ 13: การผสมเครื่องดื่มประเภท  Standard Classic 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 9.00 – 12.00 น. 
สถานที่ : ห้องเรียน 200 ที่นั่ง   อาคารเอนกประสงค์ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์พรพิมล โหจันทร ์   โทร. 086-5089521 
  2. อาจารย์วรรณวณัช นงนุช   โทร. 088-4177787 
  3. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง    โทร. 081-4254318 

กติกาการแข่งขนั 
1.  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏัภาคตะวันตกเท่านั้น 
2.  การแข่งขันประเภทบุคคล  มหาวิทยาลัยละ  4  คน  ต้องแต่งกายชุดนักศึกษา 
3.  การผสมเครื่องดื่มประเภท Standard Classic  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจับฉลากเลือกเครื่องดื่มจากที่ก าหนดไว ้3  

ชนิด คือ  Magarita, Pina Colada และ Irish Coffee ผสมเครื่องดื่มพร้อมตกแต่งปากแก้วจ านวน  1 แก้วน าไปวางบนโต๊ะ
หน้าคณะกรรมการเพื่อท าการพิจารณาตัดสินและส่วนหนึ่งใส่แก้วลิเคียวจ านวน 5 แก้ว (ไม่ต้องท าการตกแต่ง) ให้
คณะกรรมการท าการชิมเพื่อท าการตัดสิน 

3.  ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม  มีเวลา 5 นาที  ในการผสม Cocktailโดยส่วนผสมทั้งหมดของในสูตรนั้น ๆ ให้อยู่ใน
ความเหมาะสมของเครื่องดื่ม  

4.  ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องน าแผ่น CD ดนตรีประกอบในการแข่งขันของตนเองมาในวันท่ีแข่งขัน 
5.  ผู้เข้าแข่งขัน ต้องเตรียมส่วนผสม อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง รวมทั้ง แก้วที่ให้

คณะกรรมการชิมด้วย 
6. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเตรียมGarnish ให้เสรจ็เรยีบร้อย ก่อนการแข่งขันได้  
7. ผู้เข้าแข่งขันต้องตวงส่วนผสมผา่น Jigger เท่านั้น 
8. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และจะไม่มีการเรียกร้องให้มีการตัดสินใหม่โดยเด็ดขาด 

เกณฑ์การตัดสิน(รวม100  คะแนน) 
 รสชาต ิ   30  คะแนน  ส่วนผสมถูกต้องตามมาตรฐาน20  คะแนน 
 การเตรียมวสัดุอุปกรณ ์ 20  คะแนน  ขั้นตอนการผสมเครื่องดื่ม 10  คะแนน 
 ความสะอาด  10  คะแนน  การตกแต่งปากแก้ว  10  คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดคะแนน 
1. Drop Items (1 คะแนนต่อครั้ง) ถ้าอุปกรณ์เครื่องมือหรือขวดตกสัมผัสกับพื้นเวทีระหว่างท าการแข่งขันจะถูกตัด

คะแนนครั้งละ 1 คะแนน 
2. Broken Items (3 คะแนนต่อชิ้น) ถ้ามีอุปกรณ์ชิ้นใดก็ตามเกิดแตกหักเสียหาย จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 3 คะแนนต่อชิ้น 
3. Pour & Split Liquor (1 คะแนนต่อครั้ง) 
4. Wrong Recipe (5 คะแนนต่อแก้ว)ถ้าผู้เข้าแข่งขันผสมเครื่องดื่มท่ีใช้ในการแข่งขันผิด หรือไม่ตรงกับท่ีได้แจ้งมาน้ัน 

จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 5 คะแนนต่อแก้ว 
5. Wrong Equipment (2 คะแนนต่อครั้ง)ถ้าใช้อุปกรณ์เครื่องมือผิดประเภท ไม่ถูกต้องตาม Standard จะถูก

ตัดคะแนนครั้งละ 2 คะแนนต่อครั้ง 
6. Over Times Limit (3 คะแนนทุกๆ 10 วินาที) ถ้าผู้แข่งขันใช้เวลาเกินกว่าก าหนดไว้ 5 นาที     จะถูกตัด

คะแนนครั้งละ 5 คะแนน จากทุกๆ 10 วินาที 
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คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 คน) 
1. คุณทองพูล ด้วงชมภู   เลขาธิการสมาคมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย  

                                                Banquet Manager โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ 
2. คุณเรวัฒน์ ทองสงค์   Executive Assistant Manager(Head Judge) โรงแรมลองบีช ชะอ า 
3. อาจารย์อานนท์ วงษ์เชียง   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร (เพชรบุรี) 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นางสาวนริศรา นาคบัลลังค์  
2. นางสาวบุบผา ไข่มุข  
3. นางสาวจ าลองลักษณ์ พุ่มสวัสด์ิ  
4. นางสาวสุชญัญา วิริยะบัณฑิต  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์พรพิมล โหจันทร ์

    
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นางสาวมัลลิกา วาเพ็ชร  
2. นายอรรถพล วิเศษรอด  
3. นางสาวบุศรินทร์ เสือคล้าย  
4. นางสาวสุจติตรา พิทักษ์วงศ์  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์บุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง    

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นางสาวภัทรา ฐิติชัยศรี  
2. นางสาวนภัทรา อ้ึงประสูตร  
3. นางสาวอัจฉรา หาดี  
4. นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์  
5. นางสาวสโรชิณี ชินวงษ์  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์บุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นางสาวอ าไพ เซี่ยงหลิว  
2. นางสาวลูกน้ า ศาระศาลิน  
3. นางสาวสิรมิาส แจ้งอารมณ์  
4. นางสาวปรียานุช ผลไสว  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ ศรเพชร ยิ่งม ี
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การแข่งขันทักษะทางด้านทักษะโรงแรม 
 

กิจกรรมที่ 14: การผสมเครื่องดื่มประเภท  Flair bar (มีแอลกอฮอล์) 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
สถานที่ : ห้องเรียน 200 ที่นั่ง   อาคารเอนกประสงค์ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์วรรณวณัช นงนุช   โทร. 088-4177787 
  2. อาจารย์พรพิมล โหจันทร ์   โทร. 086-5089521 
  3. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง    โทร. 081-4254318 
 

กติกาการแข่งขัน 
1.  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตกเท่าน้ัน 
2.  การแข่งขันประเภทบุคคล  มหาวิทยาลัยละ  4  คน  ต้องแต่งกายชุดสุภาพและเหมาะสม  
2.  ผู้เข้าแข่งขัน ต้องคิดสูตร Cocktail ขึ้นมาใหม่ พร้อมด้วยการตกแต่งด้วย Garnish น าไปวางบนโต๊ะหน้า

คณะกรรมการ เพ่ือท าการพิจารณาตัดสิน และส่วนหน่ึงใส่แก้วลิเคียวจ านวน 5 แก้ว (ไม่ต้องท าการตกแต่ง) ให้คณะกรรมการท า
การชิม เพื่อท าการตัดสิน 

3.  ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม มีเวลา 5 นาที ในการผสม Cocktail และน าเสนอไม่เกิน 1 นาที โดยก านดให้ใช้เหล้ารัมเป็น
ส่วนผสมหลัก และส่วนผสมอื่นท้ังหมดของ Cocktail ในสูตรนั้น ๆ ให้อยู่ในความเหมาะสมของเครื่องดื่ม 

4.  ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องน าแผ่น CD ดนตรีประกอบในการแข่งขันของตนเองมาในวันท่ีแข่งขันรวมถึงและส่งสูตร  
Cocktail  ให้คณะกรรมการในวันท่ีแข่งขัน 

5.  ผู้เข้าแข่งขัน ต้องเตรียมส่วนผสม อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง รวมท้ังแก้ว ท่ีให้คณะกรรมการชิม
ด้วย 

6.  ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน สามารถเตรียมท า Garnish ให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนขึ้นท าการแข่งขันได้  
7.  ขวดท่ีจะท าการโชว์ในรูปแบบ Flair bar ทุกขวด  ต้องมีเหล้าในขวดน้ันไม่ต่ ากว่า 1 oz. และต้องใส่จุก pourer ทุก

ขวด  ซ่ึงผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมด้วยตนเอง 
8.  ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ทุกอย่างให้พร้อมก่อนขึ้นท าการแข่งขัน 
9.  การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุด และจะไม่มีการเรียกร้องให้มีการตัดสินใหม่โดยเด็ดขาด 

เกณฑ์การตัดสิน(รวม  100 คะแนน) 
 รสชาติ    20 คะแนน สีสัน   10 คะแนน 
 ลีลาประกอบและการแสดงออก  30 คะแนน การแต่งกายลักษณะท่าทาง 10 คะแนน 
 ความสะอาด   10 คะแนน การตกแต่งปากแก้ว  10 คะแนน 
 การน าเสนอ   10 คะแนน 

เกณฑ์การตัดคะแนน 
1. Drop Items (1 คะแนนต่อครั้ง) ถ้าอุปกรณ์เครื่องมือหรือขวดตกสัมผัสกับพื้นเวทีระหว่างท าการแข่งขันจะถูกตัดคะแนนครั้ง

ละ 1 คะแนน 
2. Broken Items (3 คะแนนต่อชิ้น) ถ้ามีอุปกรณ์ชิ้นใดก็ตามเกิดแตกหักเสียหาย จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 3 คะแนนต่อชิ้น 
3. Pour & Split Liquor (1 คะแนนต่อครั้ง)ถ้าในระหว่างท่ีท าการ Flair บนเวที เกิดความผิดพลาด ท าให้เหล้าในขวด

เกิดไหลกระเด็นออกมาจากขวด แบบเห็นชัดเจน ท่ีไม่ใช่ขณะเวลาตอนท่ีรินลง Shaker 
4. Wrong Recipe (5 คะแนนต่อแก้ว)ถ้าผู้เข้าแข่งขันผสมเครื่องดื่มท่ีใช้ในการแข่งขันผิด หรือไม่ตรงกับท่ีได้แจ้งมาน้ัน 

จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 5 คะแนนต่อแก้ว 
5. Wrong Equipment (2 คะแนนต่อครั้ง)ถ้าใช้อุปกรณ์เครื่องมือผิดประเภท ไม่ถูกต้องตาม Standard จะถูกตัดคะแนน

ครั้งละ 2 คะแนนต่อครั้ง 
6. Over Times Limit (3 คะแนนทุกๆ 10 วินาที) ถ้าผู้แข่งขันใช้เวลาเกินกว่าก าหนดไว้ 5 นาที จะถูกตัดคะแนนครั้ง

ละ 3 คะแนน จากทุกๆ 10 วินาทีและตัด 3 คะแนนหากน าเสนอเกินเวลาท่ีก าหนดไว้ 
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คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 คน) 
1. คุณทองพูล ด้วงชมภ ู  เลขาธิการสมาคมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย  

                                                Banquet Manager โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ 
2. คุณเรวัฒน ์ทองสงค์   Executive Assistant Manager(Head Judge) โรงแรมลองบีช ชะอ า 
3. อาจารย์อานนท์ วงษ์เชียง   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร (เพชรบุรี) 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นายชาลี บุญเกดิหาญภักดี  
2. นางสาวสุกัญญา เจี้ยมดี  
3. นาอมรวัฒน์ สนสนิท  
4. นายยศกร จันทรร์งค ์
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์วรรณวณัช นงนุช    

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นางสาวฐิติรตัน์ โตตั้ง  
2. นางสาวปภาวรินทร์ จตุรยิวงศ์ชัย  
3. นางสาวสุภสัสร ช่ืนทวี  
4. นางสาวจิราภรณ์ ขมิ้นแก้ว  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์กนกวรรณ แสนเมือง   

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นายพงศกร ปิ่นแสง  
2. นายเสกสรร แก้วจันทร์  
3. นายมนตรี ขันทอง  
4. นายกิตติ นิลนก  
5. นายพงศธร รักสะอาด  
6. นางสาวขวัญฤทัย สุบรรเขียว 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. นายวงศ์ระวิทย ์น้อมน าทรัพย์     

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นางสาวอ าไพ เซี่ยงหลิว  
2. นางสาวลูกน้ า ศาระศาลิน  
3. นางสาวสิรมิาส แจ้งอารมณ์  
4. นางสาวปรียานุช ผลไสว  

อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ ศรเพชร ยิ่งม ี
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การแข่งขันทักษะทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 

กิจกรรมที่ 15 : การปฏิบัติการทักษะมัคคุเทศก์ (บรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว) 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 9.00 – 12.00 น.  
สถานที่ : ห้อง 612  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผู้ประสานงาน : 1. ผศ.ดร.พมิพ์ระวี  โรจน์รุ่งสตัย์    โทร. 089-6782688 
  2. อาจารย์ยุพิน  อุ่นแก้ว    โทร. 089-7155600 
  3. อาจารย์มธุรส  ปราบไพร ี    โทร. 086-6089086 
 

กติกาการแข่งขัน 
1.  การแข่งขันประเภทบุคคล แต่ละสถาบันส่งได้ไม่เกิน 5 คน ต้องแต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดยูนิฟอร์มตามท่ีก าหนด

ของสาขาวิชา  
2.  บรรยายแหล่งท่องเท่ียวในภาคตะวันตกเป็นภาษาไทยตามสถานการณ์จ าลองจากการจับฉลาก โดยเริ่มบรรยายภาพ

ภายใน 15 วินาที หลังจากการจับฉลากเสร็จสิ้น 
3.  บรรยายแหล่งท่องเท่ียวในภาคตะวันตกเป็นภาษาไทยตามท่ีเตรียมมา โดยไม่ซ้ ากับภาพตามข้อ 5.1 – 5.4 
4.  ใช้เวลาในการบรรยาย 5 นาที : 1 คน : 1 แหล่ง 
5.  แต่ละสถาบันส่งภาพสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมข้อมูลในจังหวัดตามท่ีตั้ง สถาบันละ  2 แห่ง เพื่อใช้ในการจับฉลาก 

ประกอบด้วย 
 5.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : พระราชวังรามราชนิเวศน์ โครงการชั่งหัวมัน 
 5.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  :  วัดขนอนหนังใหญ่   ถ้ าจอมพล 
 5.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  :  พระศิลาขาว วัดพระปฐมเจดีย์ฯ   พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาล

ท่ี 6  
   ฉลองพระองค์ชุดเสือป่า พระราชวังสนามจันทร์ 

 5.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี  :  สะพานมอญ สุสานทหารพันธมิตรดอนรัก 
6.  มติการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นท่ีสิ้นสุด 

เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจาก (รวม  100 คะแนน) 
1. บุคลิก ท่าทางระหว่างการบรรยายและการแต่งกาย   10   คะแนน  
2. การกล่าวทักทาย ต้อนรับลูกค้า     10 คะแนน 
3. ความถูกต้องของข้อมูล      25 คะแนน 
4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า     25 คะแนน 

 (ตามสถานการณ์ท่ีผู้เข้าแข่งขันจับสลากได้: บนรถ หรือ ในแหล่งท่องเท่ียว)     
5. ความชัดเจนและความถูกต้องในการใช้ภาษา    10 คะแนน 
6. การกล่าวจบ อ าลาลูกค้า      10 คะแนน  
7. การใช้เวลาในการบรรยายเป็นไปตามท่ีก าหนด    10 คะแนน 

(ตามดุลพินิจของคณะกรรมการ) 
หมายเหตุ:  มีเสียงสัญญาณเตือนผู้เข้าแข่งขันเมื่อใกล้หมดเวลา (30 วินาทีสุดท้าย) 

 
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :  

1. คุณกรกฎ เพียรค าพร   เจ้าของบริษัทน าเท่ียว หัวหินแอดไวเซอร์ 
2. คุณนนท์พัทธ์ อุดมนิทัศน์   มัคคุเทศก์ช านาญการ 
3. คุณปริญญา จันทา    มัคคุเทศก์ช านาญการ 
4. ดร. โฉมยง โต๊ะทอง    นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเท่ียว 
5. ผู้อ านวยการฯ   ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (เพชรบุรี) 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นางสาวอรชพร คงหอม  
2. นางสาวมนฤดี สานุ  
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3. นางสาวสุพิชญา หวานดี  
4. นางสาววริษา มุกด า  
5. นางสาวสุทินา ปะนะรัตน ์

อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ยุพิน อุ่นแก้ว 

    
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นางสาวกรรณิการ์ มณีงาม  
2. นางสาวอุไรวรรณ ภูทองแน่น  
3. นางสาวรวินทร์ชญา แก่อก  
4. นายกวี วงษ์วรรณ  
5. นางสาวธิดา ล้วนกล้า 

อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ปัญจรัศมิ ์สามนเสน    

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นางสาวกัญญารัตน์ คงโพธิ์รอด  
2. นางสาวปนัดดา ประจวบผล  
3. นางสาวเมธินี ฉัตรชัยเรืองศรี  
4. นางสาวสุวิมล ธรรมสวสัดิ์  
5. นายบุญญวัฒ หงษ์เวียงจันทร์  

อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน    

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นางสาวนันทวดี สังกะสี  
2. นายวันศรัทธา บุญอยู่  
3. รชพล เสถียรุจิกานนท์  
4. นายกฤตพร ฆารพิบูลย์  
5. นายกิตพล เส็งดอนไพร 

อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ดร.เศกสิทธ์ิ  ปักษี ผู้ควบคุมทีม 
2. อาจารย์ศภุกิจ จงศักดิ์สวสัดิ์ ผู้ฝึกสอน 
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การแข่งขันทักษะทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
กิจกรรมที่ 16 : การตอบค าถามการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 13.00 – 16.00 น.   
สถานที่ : ห้อง 612  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผู้ประสานงาน : 1. ผศ.ดร.พมิพ์ระวี  โรจน์รุ่งสตัย์    โทร. 089-6782688 
  2. อาจารย์ยุพิน  อุ่นแก้ว    โทร. 089-7155600 
  3. อาจารย์มธุรส  ปราบไพร ี    โทร. 086-6089086 
 

กติกาการแข่งขัน 
1.  การแข่งขันประเภททีม ๆ ละ 2 คน  แต่ละสถาบันส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม แต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดยูนิฟอร์มตามท่ี

ก าหนดของสาขาวิชา  
2.  การแข่งขันตอบค าถาม ได้แก่ การแข่งขันตอบค าถามแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ในอาเซียน จ านวนข้อค าถาม 30 ข้อ โดยมี

ตัวเลือกให้ข้อละ 4 ตัวเลือก 
3.  หากมีคะแนนเท่ากันจะมีค าถามส ารองให้เพื่อการตัดสิน 
6.  มติการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นท่ีสิ้นสุด 

เกณฑ์การต้ังค าถาม  
1. ตัวแทนบริษัทน าเท่ียว  
2. ศูนย์อาเซียนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จ านวน 5 แห่ง 
3. นักวิชาการด้านการท่องเท่ียว จ านวน 5 ท่าน 

เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจาก 
1. ตอบค าถามได้ถูกต้อง 
2. การใช้เวลาในการตอบค าถามเป็นไปตามท่ีก าหนด (ตอบค าถามภายใน 30 วินาที หลังจากอ่านค าถามจบ) 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :  
1. คุณกรกฎ เพียรค าพร   เจ้าของบริษัทน าเท่ียว หัวหินแอดไวเซอร์ 
2. คุณนนท์พัทธ์ อุดมนิทัศน์   มัคคุเทศก์ช านาญการ 
3. คุณปริญญา จันทา    มัคคุเทศก์ช านาญการ 
4. ดร. โฉมยง โต๊ะทอง    นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเท่ียว 
5. ผู้อ านวยการฯ   ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (เพชรบุรี) 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นางสาวณัฐกานต์ ยศติณเธียร 
2. นางสาวบุษกร ภวังคนันท์  
3. นางสาวโสภิตา กันวงศ์  
4. นางสาวสุวนันท์ วงษ์ซ่ือ  
5. นางสาวอนิสรา นุ่มสุก  
6. นางสาวณัฐธิดา จุ้ยมะณี  
7. นางสาวเบญจวรรณ บุญกอง  
8. นางสาววรางคณา เอี่ยมสะอิ้ง 
9. นางสาวจุฬารัตน์ โปร่งจันทึก  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์มธุรส ปราบไพรี    

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
1. นางสาวนงคราญ ใจญา  
2. นางสาวศิริวรรณ โคระรัตน์ 
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3. นายไอยวรินทร์ นิลกลม  
4. นางสาวกานต์ธิดา พลูละเอียด 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์  
2. อาจารย์โอปอ พงษ์พานิช สุรารักษ์  

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นางสาวอชิรญา รักเหลือ  
2. นางสาวศุภาพิชญ์ พรเจริญ  
3. นางสาวชนกนันท์ สถิตเสถียรวงศ์  
4. นายภาณุพงศ์ มากประโคน  
5. นางสาวสุภาพร สุพรรณภูวงษ์  
6. นางสาวนพรัตน์ เยียระพันธ์  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์นิลุบล คงเปรม  
2. อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นางสาวชลดา ตั้งพรโชติช่วง  
2. นายสุรชัย วงษ์กรณ์  
3. นางสาวขวัญลดา  จงไมตรีพร  
4. นางสาวอารติ โตวงศ์ชื่น  
5. นางสาวนันทยา จงเจริญ  
6. นางสาวทิพย์วดี ข าหยี่  
7. นางสาวเพ็ญมาศ เต็งรัง  
8. นางสาววาสนา จารุภูมิ  
9. นางสาวกมลชนก บุญประสิทธิ์  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด 
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย 
กิจกรรมที่ 17 :  การกล่าวสุนทรพจน์   
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 13.00 – 16.00 น. 
สถานที ่:   ห้อง 119  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์พัชรินทร์ สรุิยวงค ์   โทร. 089-9198495 

กติกาการแข่งขนั 
 1.  การแข่งขันประเภทบุคคล (ส าหรับนักศึกษาไทย)  มหาวิทยาลัยละ 1 คน 

2.  การแข่งขันรอบที่ 1 ใช้เวลาพูด 6 นาที  โดยคณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดหัวข้อ  เพื่อเตรียมมาพูดก่อน
ล่วงหน้า 

3.  การแข่งขันรอบ 2  ผู้เข้าแข่งขันต้องจับฉลากเลือกหัวข้อและพูดความยาว 3 นาที  โดยผู้เข้าแข่งขัน มีเวลา
ในเตรียมการพูด 3 นาที 

4.  หัวข้อส าหรับการแข่งขันรอบที่ 1 “เด็กไทยยุคใหม่กับการใช้เทคโนโลยี” 

เกณฑ์การตัดสิน 
 1.  ด้านเนื้อหา  30  คะแนน 

1.1  การจัดล าดับเนื้อหา    10  คะแนน 
1.2  ข้อมูลถูกต้อง ตรงตามหัวข้อเรื่อง   15  คะแนน 
1.3  คุณค่าของเนื้อหา    15  คะแนน 

 2.  การใช้ภาษา  30  คะแนน 
  3.1  ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา   10  คะแนน 
  3.2  ความถูกต้องตามหลักภาษา การออกเสียง การใช้ค า 10  คะแนน 
  3.3  ส านวนโวหาร     10  คะแนน 

3.  ด้านการน าเสนอ  30  คะแนน 
  2.1  ภาษากาย      5  คะแนน 
  2.2  น้ าเสียง     10  คะแนน 
  2.3  บุคลิกภาพ     10  คะแนน 
  2.4  การแต่งกาย      5  คะแนน 
 หมายเหตุ  ผู้เข้าแข่งขันสามารถพูดขาดและเกินเวลาได้ไม่เกิน 30 วินาที  นอกเหนือจากนี้ตัดนาทีละ  1  
คะแนน 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
     อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลยัละ 1 คน 

1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์รพีพรรณ เทียมเดช   สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี  
  

2. อาจารย์ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ  สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
3. อาจารย์จิรศภุา ปล่องทอง        สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
4. อาจารย์มธุรส คุ้มประสิทธ์ิ        สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

  
 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 
1.  นางสาวพิชชาพร จิตสรรุณ 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1.  อาจารย์พัชรินทร ์สุริยวงค ์   
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
1.  นางสาววรรณิภา เทียนไธสง 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1.  อาจารย์ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1.  นางสาวสิริประภา อินทคง 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1.  อาจารย์จิรศุภา ปล่องทอง ผู้ควบคุมทีม 
2.  อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล ผู้ควบคมุทีม 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1.  นางสาวรพีพรรณ อู่อรุณ 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. มธุรส คุ้มประสิทธ์ิ   
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย 
กิจกรรมที่ 18 : การกล่าวสุนทรพจน์ (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล) 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558    เวลา 13.00 – 16.00 น. 
สถานที ่: ห้อง 119  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์พัชรินทร์ สรุิยวงค ์    โทร. 089-9198495 

กติกาการแข่งขนั 
 1.  การแข่งขันประเภทบุคคล (ส าหรับนักศึกษาจีน)  มหาวิทยาลัยละ 1 คน 

2.  การแข่งขันรอบที่ 1 ใช้เวลาพูด 6 นาที  โดยคณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดหัวข้อ  เพื่อเตรียมมาพูดก่อน
ล่วงหน้า 

3.  การแข่งขันรอบ 2 ผู้เข้าแข่งขันต้องจับฉลากเลือกหัวข้อและพูดความยาว 3 นาที โดยผู้เข้าแข่งขัน มีเวลาใน
เตรียมการพูด 5 นาที 

4.  หัวข้อส าหรับการแข่งขันรอบที่ 1 “จีน-ไทย พี่น้องกัน สานสัมพันธ์ สองแผ่นดิน” 

เกณฑ์การตัดสิน 
 1.  ด้านเนื้อหา  40  คะแนน 

1.1  การจัดล าดับเนื้อหา    10  คะแนน 
1.2  ข้อมูลถูกต้อง ตรงตามหัวข้อเรื่อง   15  คะแนน 
1.3  คุณค่าของเนื้อหา    15  คะแนน 

 2.  การใช้ภาษา  30  คะแนน 
  2.1  ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา   10  คะแนน 
  2.2  ความถูกต้องตามหลักภาษา การออกเสียง การใช้ค า 10  คะแนน 
  2.3  ส านวนโวหาร     10  คะแนน 

3.  ด้านการน าเสนอ  30  คะแนน 
  3.1  ภาษากาย     10  คะแนน 
  3.2  น้ าเสียง     10  คะแนน 
  3.3  บุคลิกภาพและการแต่งกาย   10  คะแนน 

หมายเหตุ  ผู้เข้าแข่งขันสามารถพูดขาดและเกินเวลาได้ไม่เกิน 30 วินาที  นอกเหนือจากนี้ตัดนาทีละ 1 
คะแนน 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
     อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยละ 1 คน 

1. อาจารย์พัชรินทร ์สุริยวงค ์   สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี  
2. อาจารย์ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ  สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
3. อาจารย์จิรศภุา ปล่องทอง        สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
4. อาจารย์มธุรส คุ้มประสิทธ์ิ        สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี  

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นางสาวจิรภัทธ Ain Jing Zhu  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์พัชรินทร ์สุริยวงค ์
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
- 

อาจารย์ผู้ควบคุม 
- 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. Miss SONG QINYI 
อาจารย์ผู้ควบคุม 

- 
 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. Miss Wu Jiamin 
อาจารย์ผู้ควบคุม 

- 
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย 
กิจกรรมที่ 19 : การขับเสภาไทย 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558    เวลา  09.00-12.00 น. 
สถานที ่: ห้อง 119  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ  โทร. 085-1626687 

2. อาจารย์ศิวาพร พิรอด    โทร. 081-9418006 
3. อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว   โทร. 083-0599002 
4. อาจารย์ทนงค์ จันทะมาตย์   โทร. 081-0537926 

กติกาการแข่งขนั 
 1.  การแข่งขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน 

2.  ผู้เข้าแข่งขันต้องจับฉลากเลือกล าดับการอ่าน  
3.  บทประพันธ์ท่ีอ่าน  คือ  กลอนเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน จ านวน 4 บท 

เกณฑ์การตัดสิน 
1.   น้ าเสียง        20  คะแนน 
2.   ลีลา จังหวะ ฉันทลักษณ์      40  คะแนน 
3.   อักขรวิธี       20  คะแนน 
4.   การใส่อารมณ์ หรือการแสดงความรูส้ึก ความเชื่อมั่น บุคลิกภาพ  20 คะแนน 

 
หมายเหตุ  การพิจารณาตัดคะแนนในการอ่านอักขรวิธีผิด ครั้งละ  1 คะแนน เช่น วรรคตอน ตัวสะกด ค าควบกล้ า 
ค าผิด อ่านตก อ่านเกิน อ่านตู่ตัว การอ่านออกเสียง ร, ล 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
    อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยละ 1 คน 

1. อาจารย์ปรัชญา  ปานเกต ุ   สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี  
  

2. อาจารย์กษริน วงศ์กิตติชวลิต   สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
3. อาจารย์จิรศภุา ปล่องทอง         สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม       

  
4. อาจารย์ปรญิญา  ปั้นสุวรรณ์        สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นายจักรกฤษณ ์ศุภสุข 
 อาจารย์ผู้ควบคุม 

1. อาจารย์นพวัฒน ์สุวรรณช่าง    
 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
1. นางสาวกัลยา ไชยสีทา 

 อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์กษริน วงศ์กิตติชวลิต 
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 
1. นายวิเชษฐ์ หิรัญชัย 

 อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์จริศุภา ปล่องทอง 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นางสาวพารุณ ีหอมทวนลม 
 อาจารย์ผู้ควบคุม 

1. อาจารย์ปรญิญา  ปั้นสุวรรณ ์
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย 
กิจกรรมที่ 20 : การอ่านร้อยแก้ว  
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา  09.00 – 12.00 น. 
สถานที ่: ห้อง 119  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์แสนประเสริฐ  ปานเนยีม  โทร. 089-9868481 

2. อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ   โทร. 085-1626687 
3. อาจารย์ศิวาพร พิรอด    โทร. 081-9418006 
4. อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว   โทร. 083-0599002 
5. อาจารย์ทนงค์ จันทะมาตย์   โทร. 081-0537926 

กติกาการแข่งขนั 
 1.  การแข่งขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน 

2.  ผู้เข้าแข่งขันต้องจับฉลากเลือกล าดับการอ่าน  
3.  คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดหนังสือ 

เกณฑ์การตัดสิน 
1.   น้ าเสียง   20  คะแนน 
2.   ลีลา จังหวะ 40  คะแนน 
3.   อักขรวิธี  20  คะแนน 
4.   การใส่อารมณ์ หรือการแสดงความรูส้ึก ความเชื่อมั่น บุคลิกภาพ   20  คะแนน 

หมายเหตุ  การพิจารณาตัดคะแนนในการอ่านอักขรวิธีผิด ครั้งละ 1 คะแนน เช่น วรรคตอน ตัวสะกด ค าควบกล้ า ค าผิด 
อ่านตก อ่านเกิน อ่านตู่ตัว การอ่านออกเสียง ร, ล 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลยัละ 1 คน 
1. อาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ   สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี  
  
2. อาจารย์กษริน วงศ์กิตติชวลิต  สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
3. อาจารย์จิรศภุา ปล่องทอง        สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม      
4. อาจารย์ปรญิญา  ป้ันสุวรรณ์        สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

 
 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นางสาวอนุสรา โครงเซ็น 
อาจารย์ผู้ควบคุม 

1. อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม    
 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นางสาวจารุวรรณ โพธิ์อ าไพ 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ปณุจรยี ์สรสีสม 
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 
1. นางสาวอภิชญา จันทร์งาม 
2. นางสาวณัฐวรา เที่ยงธรรม  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์จริศุภา ปล่องทอง 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นางสาวสวิตา หวานล้ า 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์อักษร ธัญญะวานิช 
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย 
กิจกรรมที่ 21  : การคัดลายมือ (นักศึกษาไทย) 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558    เวลา 09.00 – 12.00 น.   
สถานที่ : ห้องประชุม 129  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์อุบลวรรณ  สวนมาล ี   โทร. 086-6135275 

2. อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ    โทร. 085-1626687 
3. อาจารย์ศิวาพร พิรอด     โทร. 081-9418006 
4. อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว    โทร. 083-0599002 
5. อาจารย์ทนงค์ จันทะมาตย์    โทร. 081-0537926 

กติกาการแข่งขนั 
 1.  การแข่งขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน  

2.  การแข่งขันให้คัดลายมือแบบอาลักษณ์ 
3.  ใช้ปากกาลูกลื่นสีด า เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ม.ม. (ผู้แข่งขันเตรียมมาเอง) 
4.  ใช้เวลาในการแข่งขัน 1 ช่ัวโมง 

เกณฑ์การตัดสิน 
1.  คะแนนความสวยงาม (50 คะแนน) 

1.1   ขนาดตัวอักษรได้สดัส่วน       15  คะแนน 
1.2   สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีรอยขูดลบ     15  คะแนน 
1.3   เส้นตัวอักษรเรียบ สม่ าเสมอ   10  คะแนน  
1.4   ระยะห่างตัวอักษร      10  คะแนน 

2.   คะแนนความถูกต้อง (50 คะแนน)    
 2.1   เขียนสะกดค าถูกต้อง      20  คะแนน  

2.2   วางสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ถูกต้อง   20  คะแนน 
2.3   เว้นวรรคถูกต้อง      10  คะแนน  

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลยัละ 1 คน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุล   สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
2. อาจารย์อรรถวิทย์ รอดเจริญ     สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

  
 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 
1. นางสาวนริศรา เสียงเล็ก  
2. นายศรายุธ พูนประเสริฐ  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์อุบลวรรณ สวนมาล ี    

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นายเมธี อายุยืน  
2. นายเจนณรงค์ ระม้ายศรี  
 
 



  PCNK GAMES 37 

  หน้า 61  
  

อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุล  
2. อาจารย์วรรณนสิา ปานพรม 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 
1. นางสาวนิภาพร ข าเชย  
2. นางสาวนุชนาถ จันทร์ดี  
อาจารย์ผู้ควบคุม 

- 
 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นางสาวพรทิพย์  เกิดอยู่  
2. ศุภกิจ มาลัย  
อาจารย์ผู้ควบคุม 

- 
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย 
กิจกรรมที่ 22 : การคัดลายมือ (นักศึกษาจีน ไม่นับเหรียญรางวัล) 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 09.00 – 12.00 น.   
สถานที ่: ห้องประชุม 129  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์อรรถวิทย์  รอดเจรญิ   โทร. 086-6953099 

กติกาการแข่งขนั 
 1.  การแข่งขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน  

2.  การแข่งขันให้คัดลายมือแบบอาลักษณ์ 
3.  ใช้ปากกาลูกลื่นสีด า เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ม.ม. (ผู้แข่งขันเตรียมมาเอง) 
4.  ใช้เวลาในการแข่งขัน 1 ช่ัวโมง 

เกณฑ์การตัดสิน 
1.  คะแนนความสวยงาม (50 คะแนน) 

1.1   ขนาดตัวอักษรได้สดัส่วน       15  คะแนน 
1.2   สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีรอยขูดลบ     15  คะแนน 
1.3   เส้นตัวอักษรเรียบ สม่ าเสมอ   10  คะแนน  
1.4   ระยะห่างตัวอักษร      10  คะแนน 

2.   คะแนนความถูกต้อง (50 คะแนน)    
 2.1   เขียนสะกดค าถูกต้อง      20  คะแนน  

2.2   วางสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ถูกต้อง   20  คะแนน 
2.3   เว้นวรรคถูกต้อง      10  คะแนน  

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลยัละ 1 คน 
1. อาจารย์ศิวาพร พิรอด    สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   
2. .................................................................. สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
3. .................................................................     สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
4. .................................................................     สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    
 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 
1. นายดนัยวัฒนา FU XIAO  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์อรรถวิทย์ รอดเจริญ    

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

- 
อาจารย์ผู้ควบคุม 

- 
 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. Miss TAO XUANYI   
อาจารย์ผู้ควบคุม 

- 
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 
1. Miss Wu Xuan  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์อุบลนภา อินพลอย 
2. อาจารย์ธัชชัย กรกุม 
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย 
กิจกรรมที่ 23 : การเขียนเรียงความ (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล) 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 13.00 – 14.30 น. 
สถานที ่: ห้องประชุม 129  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ธัญญาลักษณ์  สังข์แก้ว  โทร. 085-8241252 

กติกาการแข่งขนั 
 1.  การแข่งขันประเภทบุคคล (ส าหรับนักศึกษาจีน)  มหาวิทยาลัยละ 1 คน 

        2.  หัวข้อเรียงความจะแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนการแข่งขัน 15 นาที 
 3.  ก าหนดให้เขียนเรียงความด้วยลายมือ ขนาดครึ่งบรรทัด ความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 1 หน้ากระดาษฟุลสแก๊ป 

เกณฑ์การตัดสิน 
 1.  ด้านเนื้อหา  60  คะแนน 

1.1  เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมยั   20  คะแนน 
1.2  การเรียบเรียงเนื้อเรื่องตรงประเด็น   20  คะแนน 
1.3  เนื้อหามีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์   20  คะแนน 

 2.  การใช้ภาษา  40  คะแนน 
  2.1  การสะกดค าถูกต้อง    20  คะแนน 
  2.2  ความถูกต้องของการเขียนไทยตามหลักภาษา 20  คะแนน 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลยัละ 1 คน 
1. อาจารย์ศิวาพร พิรอด    สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   
2. .................................................................. สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
3. .................................................................     สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
4. .................................................................     สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   
   

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นางสาวจันทร์ทอแสง (YANG YU) 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว 

    
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

- 
อาจารย์ผู้ควบคุม 

- 
 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. Miss XIE JIN LING 
อาจารย์ผู้ควบคุม 

- 
   
 



  PCNK GAMES 37 

  หน้า 65  
  

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 
1. Miss Huang Yaoshi 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์พีระวิศว์ พูลเขตรวิทย์  
2. อาจารย์จันทิมา สว่างลาภ 
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาจีน 
กิจกรรมที่  24  : การเล่านิทานภาษาจีน  
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 13.00 – 15.00 น.   
สถานที ่: ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ  จไุรยานนท์  โทร. 083-7740274 
  2. อาจารย์กมลทิพย์   รักเกียรติยศ  โทร. 097-9249859 
  3. อาจารย์ธนัชพร   นามวัฒน์  โทร. 083-0961986   
 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขนั 
 1.1 นักศึกษาสัญชาติไทย ทุกระดบัช้ันปี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก 
ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 แข่งขันประเภททีม  มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 2 ทีม 
 2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 2-6 คน 
วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ผู้เข้าแข่งขันจับสลากล าดับการเล่านิทาน 
 3.2 นิทานท่ีใช้แข่งขันเป็นนิทานพ้ืนบ้านไทย จีน หรือของต่างประเทศหรือนิทานอีสป มาเล่าด้วยรูปแบบตนเอง  
โดยใช้ภาษาจีนในการถ่ายทอด (ไม่สามารถอัดเสียงภาษาจีนมาถ่ายทอดได้) โดยมีการแสดงประกอบ  ใช้สื่ออุปกรณ์ หรือ
การแต่งกายตามเนื้อเรื่อง เพื่อช่วยเพิ่มอรรถรสในการเลา่นิทาน 
  3.3 ระยะเวลาในการเล่านิทานไม่เกิน 15-20 นาที 
 3.4 พิจารณาการแข่งขันจากเกณฑ์การเล่านิทาน โดยยึดเกณฑต์ามแบบประมาณ 
เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน      
 4.1 เนื้อเรื่อง (Content)   20 คะแนน ประกอบด้วย                  
 - เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เนื้อหาสาระเน้นคณุธรรม  จริยธรรม  มขี้อคิด  คติเตือนใจ (Moral)  10 คะแนน                       
  - รูปแบบการเลา่เรื่อง การน าเสนอ (Form & Organizing)    10 คะแนน                        
 4.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language Competence) 60 คะแนน ประกอบด้วย                    
 - ใช้ภาษาถูกต้อง ค าศัพท์ โครงสรา้ง ค าสันธานและความเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  20 คะแนน                   
 - ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)                  20 คะแนน                    
 - การใช้น้ าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)       20 คะแนน        
 4.3 การใช้สื่ออุปกรณ์ การแต่งกาย และอื่นๆประกอบการเล่าเรื่อง   15 คะแนน        
 4.4 เล่าตามเวลาที่ก าหนด (Time)                                                   5 คะแนน             
หมายเหตุ   เล่านิทานเกินเวลาที่ก าหนด 3 นาที ตัด 1 คะแนน เกินเวลา 4-5 นาที ตัด 2 คะแนน เกินเวลามากกว่า  6 
นาทีตัด 4  คะแนน 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 คณะกรรมการตดัสินคดัเลือกผู้ที่ได้รับคะแนน    ตามเกณฑ์ดังนี้  
 ร้อยละ 80– 100  (หรือคะแนนสงูสุดระดับ1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
   ร้อยละ 70 – 79 (หรือคะแนนสูงสุดระดับ๒) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 1 
 ร้อยละ 60 – 69 (หรือคะแนนสูงสุดระดับ๓) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 2 
  ต่ ากว่าร้อยละ 60   ได้รับเกยีรติบตัรชมเชย เว้นแตค่ณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด 
 
คณะกรรมการในการตัดสิน   

1. นางสาวณัชกมล หุ่นเก่า     - 
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2. อาจารย์ชนกพร ขาวค า     มหาวิทยาลยัราชภฏัจอมบึง 
3. อาจารย์มนธนัตถ์ สินทร     มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
4. อาจารย์หยาง หลี่ เวย     มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี
5. อาจารย์อัมพร วรานนท์วนิช     มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
  กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนเป็นอย่างดี จ านวน 5 คน ประกอบด้วย   
 6.1 อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจนี จากมหาวิทยาลยัราชภฏักลุม่ตะวันตก มหาวิทยาลัยละ 1 คน 
 6.2 ผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาจีน จากภายนอก 1 คน 
 ข้อควรค านึง    
 - กรรมการต้องไม่ตดัสินในกรณีที่เป็นผู้ควบคุมและส่งการแสดงดังกล่าว    
 - กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเพิม่เติมให้กับนักศึกษาที่ชนะในล าดบัท่ี 1-3 
 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. สายสณุี วุฒ ิ
2. ภานุวัฒน์ ธนพงศ์พิพัฒน์  
3. อรัชวรรณ แดงสี  
4. อรนุช พิมพ์ทอง  
5. ศิวาลัย ทองมาล ี
6. สาริกา แสงอยู ่
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์ 

    
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นางสาวภาษิตา จ าปาทอง  
2. นางสาวนิศาชล วงษ์ทน  
3. นายจรินทร์ ภูกระโทก 
4. นางสาวกัลยกร ดวงสุวรรณ์  
5. นางสาวพัสตราภรณ์ สัสดี  
6. นายกิตติชัย เปลี่ยนศรี  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ชนกพร ขาวค า   

 
รายนามผูเ้ข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นายอภิชัย เมียวนวม 
2. นางสาวศิดารัตน์ อิ่มเอิบ  
3. นางสาววิไลวรรณ แก้วเกิด  
4. นางสาววิภากร แก้วเกดิ  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจรญิ    

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นางสาวณรติตรา ไชยแก้ว  
2. นางสาวนันทวดี สังกะสี  
3. นางสาวชลดา ตั้งพรโชติช่วง 
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4. นางสาวนัทยา เทียนเที่ยง 
5. นางสาวเสาวรส ขันทอง  
6. นายทินกร เที่ยงแท้  
7. นางสาวแหม่ม เณรจาที  
8. นางสาวณัฐนิชา จงนวกิจ  
9. นางสาวฐิติมา หล าสมหวัง  
10. นายเกรียงศักดิ์ ขจรกิจอนวัช 
อาจารย์ผู้ควบคุม 

- 
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การแข่งขันทักษะด้านภาษาจีน 
กิจกรรมที่ 25 : การแข่งขันทักษะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีน 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 09.00 – 11.00 น.   
สถานที ่: ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ปภสัสร  ไพบูลย์ฐติิพรชัย    โทร. 089-8036360 
  2. อาจารย์มลธนัตถ์  สินทร   โทร. 087-6566767 

กติกาการแข่งขนั 
 1.  การแข่งขันประเภททีม ๆ ละ 2 คน ข้ึนไป (ส าหรับนักศึกษาไทย) มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 2 ทีม  

2.  กิจกรรมการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รายการ ได้แก่ 
 2.1 การแข่งขันตอบค าถามภาษาจีนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของภาษาจีน  จ านวน 20 ข้อ 
 2.2 การแข่งขันตอบค าถามภาษาจีนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของประเทศจีน  จ านวน 20 ข้อ 

เกณฑ์การตัดสิน (รวม 40 คะแนน) 
1. ค าถามมีทั้งหมด 40 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน 
2. เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน จะน าคะแนนท้ังหมดมารวมกัน ทีมท่ีมีคะแนนรวมสูงสดุเป็นผู้ชนะ โดยพิจารณา

จากล าดับคะแนน 
3. กรณีที่มีทีมแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน จะต้องตอบค าถามพิเศษเพื่อตัดสินผู้ชนะตามล าดับ 
4. ค าตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นทีส่ิ้นสุด  

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลยัละ 1 คน 
1. นางสาวณัชกมล หุ่นเก่า    - 
2. อาจารย์ Li Xiao Guang    มหาวิทยาลยัราชภฏัจอมบึง 
3. อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ จุไรยานนท์   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
4. อาจารย์หลิว เหลีย้งฟู่    มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
5. อาจารย์เบญจอาภา พิเศษกุลวงศ์   มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. ณัฐธิดา ม่วงงาม  
2. มณีนุช เส้งซิว  
3. สมฤทัย ทนทาน 
4. สายสณุี วุฒิ  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์มนธนัตถ์ สนิทร 

    
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นางสาวกัลยกร ดวงสุวรรณ์  
2. นายจรินทร์ ภูกระโทก 
3. นางสาวจิราวรรณ ยินด ี
4. นางสาวนิสา บ่ากระโทก  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ประไพร จันทบัณฑติ 
2. อาจารย์ภานุกรณ์ จันทร์สว่าง 
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 
1. นางสาวเมธาพร ชนะผล  
2. นายนัฐวัฒน์ สุวรรณเกิด  
3. นางสาวสุดารัตน์ ทองเชื้อ  
4. นายปิติภัทร ยงสุวรรณ 
อาจารย์ผู้ควบคุม 

- 
 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นายชนินทร์ เฌอหมื่อ  
2. นางสาวปาณสิรา เทยีนทอง  
3. นายนิโรธ จงพิพัฒน์วณิชย์  
4. นายจักรพงษ์ กาบแก้ว  
อาจารย์ผู้ควบคุม 

- 
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การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 26 : การสืบค้นข้อมูล 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 08.30 – 16.30 น.   
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์สินีนาฏ  วงศ์สว่างศิร ิ โทร. 084-1103448  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี  
  2. ผศ.จินตนา  เกษรบัวขาว   โทร. 089-8368717  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุ ี
  3. อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว  โทร. 081-8418274  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
  4. ..............................................     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
   

กติกาการแข่งขนั  : 
1. การแข่งขันประเภททีม  ทีมละ 2 คน มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม 
2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละทีม ส่งตัวแทนมาจับฉลากเลือกต าแหน่งโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน รับ User 

name และ Password  และทดสอบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นระยะเวลา  20 นาที ก่อนการแข่งขันเริ่ม 
3. ผู้แข่งขันตอบค าถามจากโจทย์ที่กรรมการตั้งไว้  จ านวน 8 ข้อ (โดยค าถามที่ใช้มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ซึ่งเข้า
ร่วมแข่งขันในทักษะวิชาการสืบค้นข้อมูลด้วย  ก าหนดข้อค าถามจากมหาวิทยาลัยละ 3 ข้อ โดย  2 ข้อเป็นค าถามจริง 
ส่วนอีก 1 ข้อใช้ส าหรับค าถามส ารอง  ค าถามพิมพ์ลงบนPower Point พร้อมค าตอบท่ีถูกต้อง ค าถามให้กรรมการเป็นผู้
น ามาในวันแข่งจริง โดยน ามาพิจารณาร่วมกันก่อนการแข่งขันเริ่ม)   ก าหนดคะแนนข้อละ  1 คะแนน  ใช้เวลาในการ
แข่งขัน ข้อละ  10 นาท ี

4. เมื่อกรรมการอ่านโจทย์ให้ฟังจบและกดกริ่ง  ให้ผู้แข่งขันท าการสืบค้นจากฐานข้อมูลของ สกอ. หรือ search 
engine ต่างๆ   

5. ผู้แข่งขันค้นข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แสดงเนื้อหาของเอกสารไว้ที่หน้าจอ คอมพิวเตอร์ เช่น  บทคัดย่อ  
เอกสารฉบับเต็ม  ให้ผู้แข่งขันแสดงผลการสืบค้นไว้ที่หน้าจอให้ชัดเจน แล้วค่อนน าลูกปิงปองไปใส่ในโหลแก้ว หลังจากนั้น 
ห้ามด าเนินการปรับแก้ใด ๆ ทั้งสิ้น 

6. เมื่อใกล้หมดเวลาในแต่ละข้อ กรรมการจะกดกริ่งเตือน 1 ครั้ง  ในนาทีที่ 8 และกดอีก 1 ครั้งในนาทีที่10 
เมื่อหมดเวลา ให้ทุกคนเลิกท าการสืบค้น  กรรมการจะพิจารณาให้ผู้ตอบเร็วที่สุดตามล าดับของลูกปิงปองในโหล  โดย
กรรมการจะพิจารณาตัดสินค าตอบจากหน้าจอท่ีผู้แข่งขันได้เปิดแสดงไว้ 

7. หากผู้เข้าแข่งขันตอบค าถามไม่ทันเวลาที่ก าหนด  ถือว่าได้คะแนน 0 ส าหรับข้อนั้นๆ  โดยไม่ต้องน าลูกปิงปอง
ไปใส่โหล 
เกณฑ์การตัดสิน 

1.  ผู้แข่งขันค าตอบท่ีได้ถูกต้องครบถ้วน ตรงประเด็น จะได้  1 คะแนนในข้อน้ัน  หากผู้ตอบล าดับแรกตอบ
ผดิ หรือถูกบางส่วน แต่ไมค่รบถ้วน จะพิจารณาให้ผูเ้ข้าแข่งขันล าดบัถัดไปท่ีตอบถูกต้อง ครบถ้วน เปน็ผู้ไดค้ะแนนในข้อ
นั้นๆ  

2. เมื่อแข่งขันครบทั้ง 8 ข้อแล้ว ให้มีการรวมคะแนนทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะไดร้างวัลชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนน
รองลงมาจะไดร้างวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

3.   หากผู้แข่งขันได้คะแนนสูงสดุเทา่กัน  ให้ใช้ค าถามส ารอง  เป็นค าถามตัดสินเพื่อหาผู้ชนะล าดับที่ 1  2  
และ  3  ตามล าดับ 

4. หากทีมที่แข่งขันได้คะแนนเท่ากันในแต่ละล าดับหลายทีม  ให้ทีมทีม่ีคะแนนเท่ากันในแตล่ะล าดับเท่านั้น 
แข่งขันกันต่อไปโดยใช้ค าถามส ารอง  จนกว่าจะได้ทีมที่ได้รับรางวัลตามที่ก าหนด 

5. การพิจารณาค าตอบให้เป็นดลุพินิจของกรรมการ  
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คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
อาจารย์โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์  มหาวิทยาลัยละ 1 คน 
1. อาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
2. ผศ.จินตนา  เกสรบัวขาว  มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี
3. อาจารยไ์พโรจน์  แก้วเขียว   มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
4. ..............................................  มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นางสาวณัฐธยาน์   ลอยสมบตั ิ
2. นางสาวรสิกา  ซากัน  
3. นางสาวเบญจมาศ บุญชัย 
4. นางสาวอริสรา บุญทรัพย ์
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ ์

    
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นายอนุชา ลือชาโคตร  
2. นางสาวธิดา ค ากระจาย  
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ร่วมเกล้า  
4. นายอัครฉัตร ชัยเสนา  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรารัตน์ วงษ์ศิลป ์

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นางสาวจิราภรณ์ กันศรี  
2. นางสาวศุภวรรณ ดาราพรรณ 
3. นางสาวชนนัท์ภัทร์ พันธ์ขนุทด  
4. นางสาวอานัส โชวันดี  
5. นายกมล ใบมาก  
6. นางสาวณัฐพัชร์ สุริยะกมลภัทร์ 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ธารา จันทร์อนุ  
2. อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์  
3. อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม  
4. รองศาสตราจารย์เบญจรักษ์ สีทองสุก 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

- 
อาจารย์ผู้ควบคุม 

- 
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ทักษะทางด้านการเขียนแผนธุรกิจ 
กิจกรรมที่ 27 : การเขียนแผนธุรกิจ 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 08.30 – 12.00 น. (จับฉลากเวลา 08.30 น.) 
สถานที่ : ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ  1 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์วัชระ  เวชประสิทธิ   โทร. 081-0165935 
  2. อาจารย์จันทรา ธนีเพียร    โทร. 081-6176044 
 

กติกาการแข่งขนั 
1.  การแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 5 คน มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม 
2.  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดท าแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์เป็นรูปเล่มความยาวไม่เกิน 25 หน้า ไม่รวมค าน า สารบัญ

และภาคผนวก ใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16 มาให้อาจารย์วัชระ เวชประสิทธิ์ ภายในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2558 หากส่งทางไปรษณีย์ ถือวันท่ีประทับตราเป็นส าคัญ   

3.  แนวคิดในการจัดท าแผนธุรกิจ จะต้องมีความเป็นไปได้จริงในทางธุรกิจ คือ มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและศักยภาพของผู้จัดท าแผน 

4.  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องน าเสนองานให้ครอบคลุมประเด็นในการด าเนินธุรกิจภายใน 20 นาที เมื่อหมดเวลาผู้
น าเสนอจะต้องจบการน าเสนอทันที หากยังไม่จบกรรมการจับเวลาจะขอให้หยุดการน าเสนอแผนการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
1.  คณะกรรมการจะพิจารณาจากแผนธุรกิจฉบับสมบรูณ ์และการน าเสนอพร้อมท้ังการตอบค าถาม 
2.  คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาให้คะแนนจากแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ 60 % และจากการน าเสนอ 40 % 
3.  เกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขนัทักษะทางวิชาการการเขียนแผนธุรกิจ คะแนนเตม็ 100   

 3.1 ภาพรวมของแผนธุรกิจ 10 คะแนน : แผนธุรกิจมีความสมบูรณ์ สอดคล้อง มีเหตุผล มีความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติจริง  มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจเพื่อก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มี
การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดได้ สามารถบอกถึงปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จของธุรกิจรวมถึงมีการด าเนินงานเป็นขั้นตอน   
 3.2  แผนการตลาด 10 คะแนน : มีการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
มีการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีการจัดโปรแกรมการตลาดที่ดี มีประสิทธิภาพ  อันได้แก่ การ
สรรหาตัวสินค้าหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การก าหนดราคาสินค้า การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
 3.3  แผนการผลิต 10 คะแนน : มีการวางแผนการผลิต/การบริการ หรือการสั่งซื้อสินค้าอย่างเป็นระบบ
ชัดเจน มีการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการและผลผลิต 
 3.4  แผนการจัดการ 10 คะแนน : มีการจัดรูปแบบองค์กรที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน ท างานเป็นระบบ 
ทั้งการสรรหา การฝึกอบรม การสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานและทีมผู้บริห าร และมีวิธีการประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.5  แผนการเงิน (ประมาณการล่วงหน้า 3 ปี) 10  คะแนน : มีการประมาณการรายได้  ต้นทุน ค่าใช้จ่าย 
งบการเงินต่าง ๆ  และส่วนประกอบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  จุดคุ้มทุน  ระยะเวลาคืนทุน  อัตราส่วนทางการเงิน 
 3.6  หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ 10 คะแนน : มีการแสดงถึงการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
อาทิ  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และผู้ขายปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการจ้างงานและการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น รวมทั้ง
ระมัดระวังผลกระทบด้านลบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 3.7  การน าเสนอ 40 คะแนน : มีการเรียบเรียงเนื้อหาและประเด็นในการน าเสนอชัดเจน  สอดคล้อง  มี
รูปแบบและเทคนิคการน าเสนอน่าสนใจ สามารถตอบค าถามได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น และให้เวลาคณะกรรมการ
ซักถาม/เสนอแนะ ไม่เกิน 10 นาที 
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คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (3 คน ประกอบด้วย 1. ตัวแทนจากธนาคาร 2. นักวิชาการ 3. ผูป้ระกอบการ) 
1. ..................................................................  
2. ..................................................................    
3. .................................................................       
4. .................................................................          

 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 
1. นางสาวอุมาพร คีรศีรี  
2. นายพงศกร อุราวีวรรณ  
3. นายอลงกต เดือนคล้อย  
4. นายณัฐศิษฏ์ พรหมประสิทธ์ิ  
5. นางสาวโยษิตา  โตขลิบ  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา  นุ่มเมือง 

    

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
1. นายอนุชา อมรธีระกลุ  
2. นางสาวศรัญญา หวานชุม  
3. นางสาวชนิดาภา ห้วยหงส์ทอง  
4. นางสาวกาษฐา เมฆกมล  
5. นางสาวญาณัจชรา ผ่องวิถี 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา แคล้วเครือ  
2. อาจารย์เจนคณติ สุขสมัฤทธ์ิ  
3. อาจารย์ปิรันธ์ ชินโชต ิ

 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 
1. นายธนบดี จึงสง่าสม  
2. นายพลชัย บูรณประเสริฐกุล  
3. นางสาวอรอนงค์ บุญญานุกลูกิจ  
4. นายรัฐกฤษฎิ์ หวังชม  
5. นางสาววริศรา แสงวันดี  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์จันทนา พงษ์สิทธิกาญจนา  
2. อาจารย์พงษ์สันติ์ ตันหยัง  
3. อาจารย์ดวงใจ คงคาหลวง  
4. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย  
5. อาจารยส์ิริพงศ์ ไชยชนะ 

 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 
- 

อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์นสัทยา ชุ่มบุญชู  
2. อาจารย์มัทนียา พิทักษ์ชูโชค  
3. อาจารย์บุตรศรินทร์ แสงสว่าง  
4. อาจารย์รตัติมา  บ ารุงเขต 
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การแข่งขันทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 28 : การอ่านข่าวในพระราชส านัก 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 9.00 – 12.00 น.   
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ประสานงาน : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์  โทร. 086-8836878 
  2. อาจารย์จิธิวดี วิไลลอย    โทร. 081-7772878 
  3. อาจารย์เมธาวิน สาระยาน    โทร. 082-8177995 

กติกาการแข่งขนั  
1. การแข่งขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันเวลา 09.00 น. 
2. ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งตัวแทนมารับซองค าสั่งการอ่านข่าวในพระราชส านัก ในวันท่ีท าการแข่งขัน ภายในเวลา 9.00 น.  
3. หลังจากท่ีแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลือกซองค าสั่งแล้วให้วางแผนการอ่านข่าวในพระราชส านัก จัดสถานท่ีส าหรับ

คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องบันทึกเสียง และอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีใช้ในการแข่งขันไว้บริการแก่ทุกมหาวิทยาลัย 
4. ส าหรับผู้เข้าร่วมชม/เชียร์ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะจัดการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดไว้บริการ  
5. การแข่งขันทักษะการอ่านข่าวในพระราชส านัก เริ่มแข่งขันเวลา 10.00 น.  

 

เกณฑ์การตัดสิน (กรรมการจากภายนอก) 
 1.  ความถูกต้อง  50 คะแนน :  

1.1  อักขระวิธี (30 คะแนน)  พิจารณาจาก 
1.1.1  ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และระเบียบแบบแผนของภาษา 
1.1.2  การออกเสียง ร และ ล (ชัดเจน/ไม่ชัดเจน/สับสน) 
1.1.3  การออกเสียงควบกล้ า (ชัดเจน/ไม่ชัดเจน/สับสน) 
1.1.4  วรรคตอน (ถูกต้อง/ผิดท่ี/ไม่เป็นช่วงเป็นความ) 

1.2  ความชัดเจน (20 คะแนน) พิจารณาจาก 
 1.2.1  การออกเสียงตรงค า (ดี/พอใช้/เพ้ียนพยัญชนะ/เพ้ียนสระ/เพ้ียนวรรณยุกต์) 
1.2.2  ความชัดเจนถ้อยค า (ดี/ไม่เต็มค า/รัวๆ/เน้นค าเกินไป) 
1.2.3  เสียงสอดแทรก (เสียงลมหายใจ/เสียงจ้อกแจ้กในช่องปาก/เสียงลมพ่นหน้าค า/อื่น ๆ) 

 

 2.  ความเหมาะสมในการน าเสนอ (40 คะแนน)  : 
2.1  การใช้เสียง  (10 คะแนน) ความเหมาะสมกับเน้ือหาและรูปแบบของรายการ 
2.2  ลีลาการน าเสนอ (10 คะแนน) พิจารณาจาก 
       2.2.1  จังหวะ น้ าหนักค าและความ (ดี/พอใช้/ไม่เหมาะสม) 
       2.2.2  การถ่ายทอดเนื้อหา/อารมณ์ (ดี/พอใช้/ไม่เหมาะสม) 
2.3  การใช้ภาษา (10 คะแนน)  พิจารณาจาก 
       2.3.1  การใช้ค า (เหมาะสม/ตรงความหมาย) 
      2.3.2  การเรียงค าเข้าประโยค (ดี/พอใช้/ไม่เหมาะสม) 
2.4  บุคลิกภาพ (10 คะแนน) 
 2.4.1  การแต่งกาย แต่งหน้า ท าผม 
 2.4.2  ให้สูทมหาวิทยาลัย   

 3.  น้ าเสียง (10 คะแนน) : 
3.1  เสียงโดยธรรมชาติ (5 คะแนน) พิจารณา : แจ่มใส/ไม่แจ่มใส/แหบ/เครือ/สั่น/พร่า 
3.2  การเปล่งเสียง (5 คะแนน) พิจารณา : พอใช้/เบาไป/ดังไป/สูงไป/ต่ าไป/ไม่สม่ าเสมอ 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (3 คน) 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2. นางสาวนัคมน ชูสกุล เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
3. นางสาวศิริพร วัฒนสุวกุล สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (วัดเขาบันไดอิฐ) จ.เพชรบุรี 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นางสาวอัจจิมาพร พิกลุทอง  
2. นางสาวรฏิกร อ่วมดั่น  
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อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรณุรัตน ์ ชินวรณ์  
2. อาจารย์จิธิวดี  วิไลลอย    

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นางสาวณัฐฤดี น้อยเนตร  
2. นายจงสฤษ อินทรสมบตัิ  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ แสงภู  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ัจจา ไกรศรรตัน์ 
3. อาจารย์ชาญวิทย์ ใหญ่กว่าวงศ์  

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นายสุจินต์ วงษ์สวรรค์  
2. นางสาวทิพย์สุดา โพธิ์ชัยรัตน์  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช  
2. อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช  
3. อาจารย์ ดร.นัชชา ศิรินธนาธร 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นายเนตลิักษณ์  โสรตศรีทิพย์  
2. นายธเนศ วีลาลักษณ ์
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ธนภรณ์  เพชรินทร์ 
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การแข่งขันทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 29 : การจัดรายการสารคดีท่องเที่ยวทางวิทยุกระจายเสียง 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 13.00 – 16.00 น.   
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์จิธิวดี วิไลลอย    โทร. 081-7772878 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์  โทร. 086-8836878 
  3. อาจารย์เมธาวิน สาระยาน    โทร. 082-8177995 

กติกาการแข่งขนั 
1.  การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันเวลา 09.00 น.  
2.  ให้แต่ละมหาวิทยาลัยมาจับฉลากเวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ช้ัน 7 สารดีการท่องเที่ยว

หรือการด าเนินเรื่องต้องเป็นเรื่องจริงหรือมีข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ โดยมีการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจตามยุคสมัยมีความยาว 15 นาที โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จัดสถานท่ีส าหรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ประจ าห้องบันทึกเสียง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน
ไว้บริการแก่ทุกมหาวิทยาลัย 

3.  ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาซ้อมก่อนการแข่งขัน 30 นาที ให้เวลานักศึกษาเซ็ตเครื่องทีมละ 10 นาที เริ่มจับเวลา
เมื่อผู้เข้าแข่งขันส่งสัญญาณ  

4.  ส าหรับผู้เข้าร่วมชม/เชียร์ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะจัดการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดไว้บริการ 
บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 

5.  การแข่งขันทักษะการจัดรายการสารคดีท่องเที่ยวทางวิทยุกระจายเสียง เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น. 
6. คณะกรรมการจะเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ และกรอบการตัดสินใจให้แต่ละทีมตามมาตรฐาน การจัดรายการ

วิทยุกระจายเสียง โดยให้อยู่ภายในเวลาที่ก าหนด 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 1.  ความถูกต้อง  40 คะแนน :  

1.1  อักขรวิธี (20 คะแนน)  พิจารณาจาก 
1.1.1  ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และระเบียบแบบแผนของภาษา 
1.1.2  การออกเสียง ร และ ล (ชัดเจน/ไม่ชัดเจน/สับสน) 
1.1.3  การออกเสียงควบกล้ า (ชัดเจน/ไม่ชัดเจน/สบัสน) 
1.1.4  วรรคตอน (ถูกต้อง/ผิดที่/ไม่เป็นช่วงเป็นความ) 

1.2  ความชัดเจน (20 คะแนน) พิจารณาจาก 
1.2.1  การออกเสียงตรงค า (ดี/พอใช้/เพี้ยนพยัญชนะ/เพี้ยนสระ/เพี้ยนวรรณยุกต์) 
1.2.2  ความชัดเจนถ้อยค า (ด/ีไมเ่ต็มค า/รัวๆ/เน้นค าเกินไป) 
1.2.3  เสียงสอดแทรก (เสยีงลมหายใจ/เสียงจ้อกแจก้ในช่องปาก/เสียงลมพ่นหนา้ค า/อื่น ๆ) 

 2.  ความเหมาะสมในการน าเสนอ (35 คะแนน) : 
2.1  การใช้เสียง  (10  คะแนน) 
 ความเหมาะสมกับเนื้อหาและรูปแบบของรายการสารคด ี
2.2  ลีลาการน าเสนอ (10 คะแนน) พิจารณาจาก 
     2.2.1  จังหวะ น้ าหนักค าและความ (ดี/พอใช้/ไม่เหมาะสม) 
     2.2.2  การถ่ายทอดเนื้อหา/อารมณ ์(ดี/พอใช้/ไม่เหมาะสม) 
 
2.3  การใช้ภาษา (10 คะแนน)  พิจารณาจาก 
       2.3.1  การใช้ค า (เหมาะสม/ตรงความหมาย) 

  2.3.2  การเรียงค าเข้าประโยค (ดี/พอใช้/ไมเ่หมาะสม) 
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2.4  การใช้เวลา (5 คะแนน)  พิจารณาจาก 
      2.4.1   เวลา ± 10 วินาที ไม่หัก ถ้าเวลาเกิน 10 วินาที ไม่มีคะแนน ถ้าเวลาขาด ก็ไม่มีคะแนน  

 3.  เนื้อหา  (15 คะแนน) : 
3.1  ความสอดคล้องของเนื้อหา/ความน่าสนใจ 
3.2  ความคิดสร้างสรรค์  

 4.  การใช้เสยีง/น้ าเสียง (10 คะแนน) : 
4.1  เสียงโดยธรรมชาติ (5 คะแนน) พิจารณา : แจ่มใส/ไม่แจ่มใส/แหบ/เครือ/สั่น/พร่า 
4.2  การเปล่งเสียง (5 คะแนน) พิจารณา : พอใช้/เบาไป/ดังไป/สูงไป/ต่ าไป/ไมส่ม่ าเสมอ 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (3 คน) 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2. นางสาวนัคมน ชูสกุล เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
3. นางสาวศิริพร วัฒนสุวกุล สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (วัดเขาบันไดอิฐ) จ.เพชรบุรี 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นายอนิรุทธ์  เกตุรัตน์  
2. นางสาวศันสนีย์ ม่วงคราม  
3. นายธันวา ทรัพย์ทวี  
4. นางสาวศศิธร แซ่จิว  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรณุรัตน ์ชินวรณ์  
2. อาจารย์จิธิวดี  วิไลลอย 

    
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นายวันชัย ศรีค าภา  
2. นางสาวนัฐดา วงศ์สวัสดิ์  
3. นายปิยะ แสงประเสริฐ  
4. นางสาวมินตรา สร้อยพยอม  
5. นางสาวลิปิการ์ อาสนสุวรรณ  
6. นางสาวกัณยส์ิณี ทรัพย์แสง 
7. นางสาวกมลลักษณ์ นุ่มรอด  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ ดร.ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุนิสา โพธิ์พรม  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ัจจา ไกรศรรัตน์  
4. นางสาวชญาดา อาสนสุวรรณ 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นายชยานันต์ เขาแก้ว  
2. นางสาวอรวรรณ พยัคฆ์  
3. นายธนากร ลิมกลุ  
4. นางสาวฉัตรพลอย ชมใจ  
5. นางสาวประภาดา ธรรมแสงดาว  
6. นายอดิศร หนูนันท์  
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อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี  
2. อาจารย์วีรศักดิ์ นาชัยดี  
3. อาจารย์ทิวาพร ทราบเมืองปัก 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. สมเกียรติ  จันจู  
2. สายชล  พูลเพิม่พันธ์  
3. ประภสัสร รอดเหลือ  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารยณ์ัฎฐ์ดนยั  ไค่นุ่นภา 
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การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมที่ 30 : การแข่งขันเขียนโปรแกรม 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น.   
สถานที่ : ห้อง 314 คณะเทคโนโลยีสารสารสนเทศ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ   วิเชียรประดิษฐ ์ โทร. 081-6989142 
  2. อาจารย์พีรศุษย์ บญุมาธรรม   โทร. - 

กติกาการแข่งขนั  
 1.  การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม 

2.  เวลา 9.00 – 10.00 น. คณะกรรมการทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ประชุมพร้อมกันเพื่อก าหนดโจทย์เพื่อใช้แข่งขัน
ร่วมกัน และตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน โดยจ านวนโจทย์การแข่งขัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
เวลาที่คณะกรรมการลงมติร่วมกัน 
 3.  ก าหนดให้ใช้ภาษา C  ภาษา C++   หรือภาษา Java ในการแข่งขัน 
 4.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขันมีคุณสมบัตเิท่าเทียมกัน ไม่มีการเช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย 
 5.  ไม่อนุญาตให้น าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน การเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกรูปแบบในระหว่าง
แข่งขัน 
 6.  แต่ละทีม สามารถน าหนังสือ/ต ารา เข้าห้องแข่งขันได้จ านวนไม่เกิน 2 เล่ม 

เกณฑ์การตัดสิน 
1.  ความถูกต้องของผลลัพธ์ (Output) 
2.  ข้อผิดพลาดน้อย (Error) 
3.  แนวทางการแก้ปัญหา (Algorithms) 
4.  การสื่อความหมายระหว่างโปรแกรมกับผู้ใช้ 
5.  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  โดยดูจากความสมบูรณ์ของโปรแกรมรว่มด้วย  
หมายเหตุ : กรณีที่คะแนนเท่ากัน  การตัดสินข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของคณะกรรมการ  โดยผลของคณะกรรมการ
ถือเป็นมติที่สิ้นสุด 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มภมูิภาคตะวันตก  มหาวิทยาลยัละ 1 คน  
1. อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
2. อาจารย์นวรตัน์ วิทยาคม   มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
3. อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม   มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
4. อาจารย์ธีรเดช เทวาภินันท ์   มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นายจิรายุ สุมังคละพันธ์ 
2. นายสุรสีห์ น้อยมหาไวย  
3. นายต้น พุฒิสาร 
4. นายยุทธนา จันทร์เปล่ง  
อาจารย์ผู้ควบคมุ 
1. อาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา 
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
1. นางสาวขนิษฐา ข าสุวรรณ์  
2. นายเทพพิทักษ์ อักษรเกตุ  
3. นายตะวัน ศรีนวลจันทร ์
4. นายณัฐพงษ์ ชาติไทย  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์นวรตัน์ วิทยาคม  
2. อาจารย์จริากร เฉลิมดิษฐ   

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นายชัยวัฒน์ พิรุณมาศ  
2. นายอานันท์ มากบัวแก้ว  
3. นายประวิทย์ พบสภุาพ  
4. นายกิตติศักดิ์ ลาโภ  
5. นายสถาพร ประณิธานวิทยา  
6. นายณัฐนนท์ เสยีงไพเราะ 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม  
2. อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร ์

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นายกอบธณัช เนตรสูตร  
2. นายสมชาย มณีวงษ์  
3. นายศิริพงษ์ ศิริแก่นทราย  
4. นายระพีพัฒน์ สรีทอง 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ธีรเดช เทวาภินันท ์
2. อาจารย์อุไรรตัน์ แซ่ตั้ง 
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การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมที่ 31 : การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 09.00-12.00 น.   
สถานที่ : ห้องประชุม 332 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์จีรนันท์  ครองสินชัย   โทร. 081-5805119 
  2. อาจารย์ปณิธิ  แก้วสวสัดิ ์    โทร. 086-8024520 

กติกาการแข่งขนั 
1.  การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม 
2.  ทีมผู้เข้าแข่งขันไม่มสีิทธ์ิตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยทีส่ังกัด 
3.  เปิดภาพ JIGSAW 

3.1 ก าหนดให้แตล่ะมหาวิทยาลัยส่งภาพเข้าร่วมจ านวน 15 ภาพ พร้อมช่ือภาพ โดยก าหนดขนาดของ
ภาพ 800 X 600 pixel นามสกุล .jpg ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2558 และมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีส่งไฟล์ภาพ
ที่รวบรวมจากทั้ง 4 มหาวิทยาลยั ภายในวันท่ี 26 มกราคม 2558 

3.2 ภาพจะถูกแบ่งออกเป็น 16 ช่อง โดยให้มีส่วนของภาพหลักมีขนาดอยู่ภายในเนื้อที่ 8 ช่อง 
3.3 เก็บคะแนนจากการตอบค าถามโดยการเปดิส่วนหน่ึงส่วนใดของภาพ ภาพละ 15 คะแนน 
3.4 การเปดิแตล่ะช่องจะถูกหักคะแนน ครั้งละ 1 คะแนน 
3.5 แต่ละทีมจะมีสิทธ์ิตอบไดเ้พียง 1 ครั้งเท่านั้น 

4. ถามตอบ 
 4.1 ก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยออกโจทย์ 5 ข้อ แบบ 5 ตัวเลือก ใส่ซองแยกกันระหว่างโจทย์และเฉลย  

หน้าซองระบุค าถามข้อที่..  วิชา..... มหาวิทยาลัย..... และซองเฉลยระบุเฉลยข้อที่..  วิชา..... มหาวิทยาลัย.....  ฟอนต์ TH 
Sarabun PSK  ขนาด 18 นิ้ว ตั้งค่าหน้ากระดาษ บน 1 นิ้ว ล่าง 1 นิ้ว ซ้าย 1 นิ้ว ขวา 1 นิว้ (กรณีโจทย์มีข้อมูลประกอบ 
เช่น ภาพ อัลกอริทึมและ source code ให้มหาวิทยาลัยผู้ออกโจทย์ท าส าเนามาส าหรับแจกประกอบให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
แต่ละมหาวิทยาลัย) พร้อมส่งให้ผู้ประสานงานภายในวันที่ 17 มกราคม 2558  ก าหนดเนื้อหา ดังนี้ 

4.1.1 ระบบปฏิบัติการ 
4.1.2 ระบบการสื่อสารข้อมลู 
4.1.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ Algorithm   
4.1.4 ระบบจดัการฐานข้อมลู   
4.1.5 เทคโนโลยีเว็บ 

 4.2 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมมีสิทธ์ิตอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 
 5. คุณสมบตัิของ Software 

 5.1 ก าหนดให้แตล่ะมหาวิทยาลัยส่งช่ือ Software จ านวน 5 ช่ือ ที่ใช้การออกโจทย์ให้ผู้ประสานงาน
ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2558 และมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรสี่งช่ือ Software ที่รวบรวมจากทั้ง 4 
มหาวิทยาลยั ภายในวันท่ี 26 มกราคม 2558 

  5.2 โจทย์คุณสมบัติที่เป็นค าถาม โจทย์ละ 5 ข้อ ให้แยกใส่ซอง และน าส่งที่คณะกรรมการในวัน
แข่งขัน โดยคณะกรรมการจะเลือกโจทย์ จ านวน 2 ข้อจากแต่ละมหาวิทยาลัย 
  5.3 โจทย์คุณสมบัติที่เป็นค าถาม โจทย์ละ 5 ข้อ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยท าเป็นไฟล์ Microsoft Word 
2010 โดยให้ใช้ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาด 18 นิ้ว และน าส่งที่คณะกรรมการในวันแข่งขัน โดยคณะกรรมการจะ
เลือกโจทย์ จ านวน 2 ข้อจากแต่ละมหาวิทยาลัย 
 5.4 แต่ละทีมมีสิทธ์ิตอบได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 
 5.5 กรรมการจากมหาวิทยาลัยผู้ออกข้อสอบเป็นผู้เฉลยค าตอบ 
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คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มภมูิภาคตะวันตก  มหาวิทยาลยัละ 1 คน  
1. อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
2. อาจารย์ชนัญชิดา จันทรผ์ึ้งสุข มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
3. อาจารย์อุบลรัตน์ ศริิสุขโภคา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
4. อาจารย์ ดร.นิลุบล ทองชัย มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 
1. นายเพชร พยัพพฤกษ์  
2. นางสาวศศิธร ลานอ่ิน  
3. นายกิตติชัย อุยมา  
4. นายศรัญยู นฤดีศรีอุทัย  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์จรีนันท์ ครองสินชัย    

 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
1. นายศวีระ อ่อนน่วม  
2. นางสาวศศิประภา วงศ์จ าปา  
3. นายอนันต์ พรมไตร 
4. นายนภวุฒิ นิลบดี  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ชนัญชิดา จันทรผ์ึ้งสุข 
2. อาจารย์บุรินทร์ นรินทร ์    

 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 
1. นายณัญธวัฒน์ อรยิะวุฒิพันธ์  
2. นายปกรณ์ บริบูรณ์ทรัพย์  
3. นางสาวพัชรพร ช านิพงษ์  
4. นายชนาธิป หมั่นเพียรสุข  
5. นายสุรยิา ลี้พานุวงศ์  
6. นายวรพจน์ สุขจติ  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์อุบลรัตน์ ศริิสุขโภคา  
2. อาจารย์จรินทร อุ่มไกร 

 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 
1. นายอนุภัทร เซี่ยงฝู  
2. นางสาวลลิตา อู่อรณุ  
3. นายน าชัย เคทอง  
4. นางสาวทิพวรรณ การะเกษ 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. นางสาวปรวิศา โกวรรธนะกลุ  
2. นางสาวสะไบแพร อาจศรี  
3. อาจารย์ ดร.นิลุบล ทองชัย 
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การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมที่ 32 : การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-14.00 น.   
สถานที่ : ห้อง 313 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์นันทิรา  ธีระนันทกลุ  โทร. 080-9863590 
  2. อาจารย์ปราโมทย์ ตงฉิน   โทร. 094-4837135 
  3. จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์  ชาตินฤมาน  โทร. 086-9050683 

รูปแบบการแข่งขัน  ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก ่
 1. การออกแบบผลงานด้วย Storyboard 
 2. การสร้างผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 
 3. การน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 

กติกาการแข่งขนั 
1.  การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน  มหาวิทยาลยัละไมเ่กิน  2  ทีม 
2.  ใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 เป็นหลัก 
3.  ใช้โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการ์ตูน เป็นโปรแกรมเสรมิที่ติดตั้งให้เหมือนกันทุกเครื่อง  
     (Adobe Creative Suite) 
4.  เสยีงประกอบ ม ีCD เสียงให้ 1 แผ่น และ USB ส าหรับการสร้างช้ินงาน 
5.  ผลงานมีความยาวน าเสนอไมเ่กิน 3 นาที 
6.  ใช้ mouse หรือ mouse pen เป็นอุปกรณ์ในการวาดทุกกลุ่ม 
7.  ใช้เวลาแข่งขันไม่เกิน 5 ช่ัวโมง 
8.  ก าหนดเรื่องและเกณฑ์การตดัสินในวันแข่งขัน  

 ข้อตกลงเกณฑร์ะดับคะแนนแบ่งออกเป็นสามระดับ 
1) 80-100  รางวัลที่ 1 
2) 70-79  รางวัลที่ 2 
3) 60-69 รางวัลที่ 3 

 
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน)  

อาจารย์จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัละ 1 คน 
1. อาจารย์ปราโมทย์ ตงฉิน    มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
2. อาจารย์อาณัติ หน่อทองค า   มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
3. อาจารยส์ุคนธา จันทร์เขียว   มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรีวรรณ แจ้งจิตร  มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

              *หมายเหตุ ไม่อนุญาตใหก้รรมการตดัสินเขา้ร่วมดูการแข่งขนั 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 
1. นายธีรพงศ์ พวงสุวรรณ์  
2. นายชัยรัตน์ ใหญ่แก้ว  
3. นายศุภโชค ภญิญธนาบัตร  
4. นายวรกานต์ แก้วเรือง  
5. นายสุวัฒนา จันทร์แก้ว  
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อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์นันทิรา ธีระนันทกุล 

    
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นายอดิศร พงษ์ภา  
2. นางสาววชิรา นาคจาด  
3. นางสาวปุณยวรี์ ทองดีเพ็ง  
4. นางสาวพนิตา สว่างศรี  
5. นายธีร์ธนพัธน์ อินทร์ช านาญ  
6. นายสุภณ พุ่มล าเจียก  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์อาณัติ หน่อทองค า  
2. อาจารยส์ุจิตรา จันทร์ลอย  
3. อาจารยส์ุธิดา ชูเกียรต ิ

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นายเฉลมิพล เหลียวสุที  
2. นายสุรเชษฐ์ พรประสิทธ์ิแสง  
3. นายอานนท์ เท่าเทียมตน  
4. นายกรกิจ ปฐมโอสถ  
5. นายปรัชญา การะยะ  
6. นายพงษ์พัฒน์ เอกชน  
7. นายอนันต์ หลวงวิเศษ  
8. นายกิติศักดิ์ แยม้ประยูร  
9. นายอดิศักดิ์ บุญป้องชีพ  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารยส์ุคนธา จันทร์เขียว  
2. อาจารย์เมธาวรินทร์ สัจจะบริบูรณ ์

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นายชนะ ไทรสังขพรด ารง  
2. นางสาวภิญญดา ศริิมงคล  
3. นางสาวขวัญชนก จงไมตรีพร 
4. นางสาวสุรมีาศ จรญูรตัน์  
5. นายเชิดตระกูล เกิดแก้ว 
6. นางสาวหัทยา ศรีบรูพา  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรีวรรณ แจ้งจิตร  
2. อาจารย์มนต์สวรรค์ พลอยมุกดา 
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การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมที่ 33 :  การฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา  09.00-12.00 น.     
สถานที่ : ห้อง 311 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์กฤษดา  ด่านประสิทธ์ิพร   โทร. 081-3789545 
  2. อาจารย์อนุชาติ  บุญมาก    โทร. 085-8311322 
 
กติกาการแข่งขนั 

1.  การแข่งขันประเภททีม  ทีมละ 3 คน  มหาวิทยาลัยละไม่เกิน  2  ทีม 
2.  โจทย์การแข่งขันระบบเครือข่าย 

 2.1 ให้ด าเนินการสร้างระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์  เพื่อรองรับการสร้างเวบ็ไซต์ประชาสมัพันธ์กีฬา พ.จ.น.ก. 
สัมพันธ์     ระบุ url ดังนี ้ 
  1) pbru.pink.net    2) mcru.pink.net 
  3) npru.pink.net    4) kru.pink.net 
และท าการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบระบบปิดโดยมีเง่ือนไขคือ ระบบเซิร์ฟเวอร์ต้องสามารถเรียกใช้งานผ่านช่ือ
ดังกล่าวได้ 
 2.2 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ใช้วิธีการจับฉลากในวันแข่งขัน 
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
 4. ใช้ระบบปฏิบัติการ Unix ดังตอ่ไปนี้ ลีนุกส์ CentOS เวอร์ชัน 5.5, Ubuntu เวอร์ชัน 12.02, FreeBSB 
เวอร์ชัน 9  โดยจะจับฉลากเลือกในวันแข่งขัน และส าหรับระบบปฏบิัติการ Windows Server ก าหนดเป็น Windows 
2008 R2 
 5. ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบ Virtual machine ในการสร้างระบบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การติดตั้งระบบปฏิบตัิการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด    10 คะแนน 
2. ระบบเซริ์ฟเวอร์ท างานได้ตามวตัถุประสงค ์  50 คะแนน 
3. ระบบสามารถเรียกเว็บเพจผ่านช่ือได้อย่างถูกต้องสมบรูณ ์  20 คะแนน 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง ได้คะแนนเพิ่ม  10 คะแนน 
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการเกิน 1 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 10 นาที  ได้คะแนนเพิ่ม  8 คะแนน 
6. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ 1 ช่ัวโมง 10 นาที ได้คะแนนเพิม่  6 คะแนน 
7. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ เกิน 1 ช่ัวโมง 10 นาที แต่ไม่เกนิ 1 ช่ัวโมง 20 นาที ได้คะแนนเพิม่      

                                                                                                               4 คะแนน 
8. ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน จะท าการตัดสินโดยพิจารณาจากไฟล์คอนฟิกของระบบว่าทีมใดมีความซับซ้อน

น้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะโดยพิจารณาจากดุลยพินิจของคณะกรรมการ หากยังมีคะแนนที่เท่ากันอีก จะตัดสินจากระยะเวลา
ที่ใช้ในการด าเนินการเสร็จสิ้น 

 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มภมูิภาคตะวันตก  มหาวิทยาลยัละ 1 คน  
1. อาจารย์อนุชาติ บุญมาก    มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
2. อาจารยส์ถาพร จะนุ    มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
3. อาจารยส์ุพิชฌาย์ จันทร์เรือง    มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
4. อาจารย์นิพนธ์ ค าแตง   มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 
1. นายอภิสิทธ์ สุทธิศาล  
2. นายจักรี หมายดี  
3. นายสิทธิกร สินเกื้อกูล  
4. นายวรพล แสงชาติ  
5. นางสาวเพ็ชรรัตน์ คะชะนา 
6. นางสาวเปรมฤดี วาจะเสน  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์กฤษดา ดา่นประสิทธ์ิพร 

    

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
1. นายวิศิษฏ์ เจรญินุช  
2. นายอนุพล หมื่นฤทธิ์  
3. นายชาคริต พลไพโรจน์  
4. นายวิภูษณะ จักรทอง  
5. นายชันษา มั่นคง 
6. นายเฉลมิวุฒิ บุญอินทร์  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารยส์ถาพร จะนุ  
2. นายอดศิักดิ์ โฮนอก 

 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 
1. นายอาคม บุญนาวงษ์  
2. นายสุรวิทย์ สารสมจริง 
3. นายพิเชษฐ์ มาพวง  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารยส์ุพิชฌาย์ จันทร์เรือง 

 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 
1. นายอัครชัย อ่อนถา 
2. นายภัทรเดช ดวงดี  
3. นายดนุสรณ์ ผึ่งผาย  
4. นยกฤตนัย ฤกษ์งามสง่า  
5. นางสาวเพ็ญศรี ทองค า  
6. นายพีระพล โพลดพลัด  
7. นายสุวิทย์ ดาวเจรญิพร  
8. นายบรรยงค์ สนตุ่น  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์นิพนธ์ ค าแตง  
2. อาจารย์อมร เจือตี๋  
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การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมที่ 34 : การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 09.00-14.00 น.     
สถานที่ : ห้อง 312 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์สุกญัชลิกา  บุญมาธรรม     โทร. 086-8147722 
  2. อาจารย์สุกุมา  อ่วมเจรญิ    โทร. 085-8440510 

กติกาการแข่งขนั 
1.  การแข่งขันประเภททีม  ทีมละ 2 คน  มหาวิทยาลัยละ  2  ทีม 
2.  โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver CS6 และใช้โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งภาพ เป็นโปรแกรม

เสริมที่ติดตั้งให้เหมือนกันทุกเครื่อง 
3. ออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยประกอบด้วย 
 3.1 สามารถน าเสนอเนื้อหาได้ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
 3.2 มีการใช้ CSS3 ในการตกแต่งรูปแบบและเนื้อหาในหน้าเว็บ ที่เหมาะสมและสวยงาม 
 3.3 มีการวิเคราะห์ออกแบบระบบและเมนูในการเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม 
 3.4 ใช้มาตรฐาน HTML5 ในการเขียนเว็บเพจ 
 3.5 มีการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบโต้กับผู้ใช้ด้วย JavaScript หรือ JQuery 
 3.6 มีการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ด้วย PHP เพื่อจัดการเนื้อหาบนหน้าเว็บได้ (Appserv 2.5.10) 
 3.7 สามารถ upload เนื้อหาด้วยการ FTP ไปยังเครื่องแม่ข่าย เพื่อเผยแพร่และเรียกใช้งานได ้
 3.8 ระยะเวลาในการแข่งขัน ประมาณ 4 ช่ัวโมง 
4. สามารถน าหนังสือเข้าแข่งขันได้ 2 เล่ม 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการซึ่งจะประชุมร่วมกันในวันแข่งขัน  โดยยึดตามกติกาการแข่งขัน 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มภมูิภาคตะวันตก  มหาวิทยาลยัละ 1 คน 
1. อาจารยส์ุกุมา อ่วมเจริญ    มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
2. อาจารย์ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ ์   มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
3. อาจารย์นฤพล สุวรรณวิจติร   มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
4. อาจารยส์ุทศน์ ก ามณ ี    มหาวิทยาลยัราชการญจนบุร ี
  

รายนามผูเ้ข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 
1. นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์  
2. นายอิศเรศ เมืองงาม 
3. นายอธิวัฒน์ เยสวัสดิ์ 
4. นายจรินทร์ นาคน้อย 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม 

    

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
1. นายธ ารงชัย กรุงศรีเมือง  
2. นายณัฐพงศ์ จันมูล  
3. นายภัททิยะ เมาะรายี 
4. นายอรุณ จาดนอก 
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อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นายทัตเทพ แซ่ลี้  
2. นายภานุวัฒน์ สุพบุตร  
3. นายวีรพงศ์ ยั่งยืน 
4. นายภานุพงศ์ สันติอดิศัย 
5. นายนฤดม ขุนรองหมู่เรียน  
6. นายฐิติวัสส์ ศรีชัย  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์นฤพล สุวรรณวิจิตร  
2. อาจารย์สุธารัตน์ ชาวนาฟาง 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นาวสาวดุจดาว สุวานิช  
2. นายวรนาถ สร่างค า  
3. นางสาวงามเพ็ญ ภูมิภาคสุวรรณ 
4. นายตราชัย พุทธรักษา 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์สุทศน์ ก ามณี  
2. อาจารย์สุภาพ เทนอิสสระ 
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การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมที่ 35 : การน าเสนอ Microsoft office power point 2010 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา  9.00 – 12.00 น.   
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1863 คณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแยม้    โทร. 085-9733393   
                           E-mail tum_man@hotmail.com 
  2. อาจารย์ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม   โทร. 086-3222642  
                           E-mail suksangaram@hotmail.co.th 

การแข่งขันเทคนิคการน าเสนอผลงานด้วย Microsoft Power Point 2010 จัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 17 
กุมภาพันธ ์2558 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 สร้างช้ินงาน 
โดยใช้เวลา 2 ช่ัวโมง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1863  และน าเสนอผลงานคนละ 15 นาที ณ ห้องประชุม
คณะวิทยาการจัดการ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นรายบุคคล 
แห่งละ 2 คน รวมทั้งหมด 8 คน ภายใต้หัวข้อที่คณะกรรมการก าหนดไว้  
 

ลักษณะของข้อสอบ 
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งส่งหัวข้อในการใช้น าเสนองานทางอีเมลล์ของผู้รับผิดชอบเพื่อจับสลากโดยประธานการ

จัดการแข่งขัน และส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบก่อนการแข่งขัน 1 สัปดาห์  
 

เนื้อหาการแข่งขันมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
ค าสั่งในการจัดรูปแบบสไลด ์      10 คะแนน 
ค าสั่งท า พื้นฉากหลัง       10  คะแนน 
การก าหนดภาพเคลื่อนไหว         5  คะแนน 
การใส ่Effect ในการเสนอสไลด ์       5 คะแนน 
Transition          5  คะแนน 
Build           5  คะแนน 
Link           5  คะแนน 
Loop Slide          5  คะแนน 
ความคิดสร้างสรรค ์       10  คะแนน 
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของผลงานตามโจทยต์้องการและวิธีการน าเสนอ   40  คะแนน 

รวม  100 คะแนน 
กติกาการแข่งขนั : 

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมข้อมลูเนื้อหาสาระ รูปภาพ เอกสารต่าง ๆ ในลักษณะไฟล์ข้อมูลมาเอง ใช้เวลาใน
การจัดท า Power Point จ านวน 2 ช่ัวโมง และน าเสนอผลงานคนละ 15 นาที 

2. ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 เท่านั้น (เมนูภาษาอังกฤษ) สร้างงาน
น าเสนอจากข้อมลูที่เตรียมมา ตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ในช่วงเช้า เวลา 09.30 - 11.30 น. 

3. ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ช่วงเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ต่อ
คณะกรรมการ 

4. การแข่งขันเป็นการแข่งขันรายบุคคล ตัวแทนมหาวิทยาลัยละ 2 คน 
5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลา 15 นาที และหากมาหลังจากท่ีเริม่สอบแล้ว 15 นาทีจะถูกตัดสิทธ์ิ

ในการแข่งขัน 
6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแสดงบตัรนกัศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน ต่อผู้คมุการแข่งขัน 
7. ผู้เข้าแข่งขันที่ทุจริต จะถูกปรับให้ได้คะแนน 0 คะแนน 
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ระเบียบการแข่งขัน 
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัวต่อกรรมการด าเนินการแข่งขัน ตามวนัและเวลาที่ก าหนด 
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ก าหนดมาเองตามรายการที่ไดร้ะบไุว้ให้พร้อมก่อนการ

แข่งขัน 
3. ในระหว่างการแข่งขัน จะไม่อนญุาตให้ผูเ้ข้าแข่งขันออกนอกบริเวณที่ท าการแข่งขัน 
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายเรียบรอ้ย 
5. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตวันักศึกษา ของสถานศึกษาท่ีศึกษาอยู่หรือมีบัตรประจาตัวประชาชนแสดงต่อ

คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
6. กรณีผู้แข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขันให้สอบถามคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันเท่านั้น 
7. ห้ามมิให้น าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้เขา้ไปในบริเวณที่ท าการแข่งขัน (หลงัจากท่ี

กรรมการควบคุมการแข่งขันพิจารณาแล้ว) 
8. การแข่งขันจะด าเนินการตามวนั เวลา ที่ก าหนดไว ้
9. การพิจารณาคะแนน ให้ถือมติของคณะกรรมการผู้ควบคุมและกรรมการตัดสินเป็นเด็ดขาด 
10. กรณเีกิดปญัหาใด ๆ ขึ้นระหวา่งการแข่งขัน ให้ประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาและชี้ขาด 
11. นักศึกษา 1 คน มีสิทธ์ิเข้าแข่งขันได ้1 รายการเท่าน้ัน 

เกณฑ์การตัดสิน: 
การตัดสินผลการแข่งขันก าหนดเป็นเกณฑม์าตรฐาน 3 ระดับ คือ เกณฑ์เหรียญทอง เกณฑ์เหรียญเงิน และ

เกณฑ์เหรียญทองแดง ดังนี ้
เหรียญทอง           คะแนนระหว่าง      80 – 100     คะแนน 
เหรียญเงิน            คะแนนระหวา่ง      70 – 79       คะแนน 
เหรียญทองแดง      คะแนนระหว่าง       50 – 69      คะแนน 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มภมูิภาคตะวันตก  มหาวิทยาลยัละ 1 คน 
1. อาจารย์ ดร.ววิิศณ์ สุขแสงอร่าม   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
2. อาจารย์ภาคภูมิ พันธุ์พิมานมาศ   มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
3. อาจารยส์มพล สุขเจรญิพงษ์    มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
4. ............................................................................ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นางสาวสร้อยสุวรรณ พานิชเจริญ  
2. นางสาวลักษิกา  โพธ์ิอิ่ม  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม 

    
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นางสาวสุทิศา แจ้งขันธ์  
2. นางสาวสุวรรณี ผลเติม  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ภาคภูมิ พันธุ์พิมานมาศ 
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 
1. นายชัชชัย หอมฟุ้ง  
2. นางสาวภาษร ทองประดิษฐ  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารยส์มพล สุขเจรญิพงษ์  
2. อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์  
3. อาจารย์พันธิการ์ วัฒนกุล 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นายยุทธนัย วันดี  
2. นายปฐมพงศ์ เอี่ยมวงศ์  
อาจารย์ผู้ควบคุม 

- 
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การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมที่ 36 : การจัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Office word 2010 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา  9.00 – 12.00 น.   
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1861 คณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแยม้    โทร. 085-9733393   
                           E-mail tum_man@hotmail.com 
  2. อาจารย์ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม   โทร. 086-3222642   
                         E-mail suksangaram@hotmail.co.th 
  3. อาจารย์กรกรต  เจรญิผล   โทร. 081-8528301   
  4. อาจารย์จิรวัฑฒ์  แก้วโกศล  โทร. 085-1357405 

 
การจัดรูปแบบเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 จัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 

เริ่ม ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยแบ่งการแข่งขันออกรายบุคคล แห่งละ 2 คน รวมทั้งหมด 8 คน ภายใต้โจทย์ที่คณะกรรมการก าหนดขึ้น  
ลักษณะของข้อสอบ 

มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งส่งข้อสอบในลักษณะไฟล์ทางอีเมล์ของผู้รับผิดชอบเพื่อจับสลากโดยประธานการจัดการ
แข่งขัน และส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบก่อนการแข่งขัน 1 สัปดาห์  
เนื้อหาการแข่งขัน มีดังนี้ 

1. การใช้ค าสั่งจัดรปูแบบของข้อความและตัวอักษรลักษณะตา่งๆ 
2. การพิมพ์งานตามรูปแบบที่ก าหนด 
3. การแทรกรูปภาพ 
4. การจัดการกับข้อความ เช่น การตะแคงข้าง 
5. การสร้างภาพลายน้ า 
6. การใส่ลวดลายที่ขอบกระดาษ 
7. การสร้างตารางและค านวณ 
8. การสร้างจดหมายเวียน 

หลักเกณฑก์ารให้คะแนน  
การใช้ค าสั่งจัดรปูแบบของข้อความและตัวอักษรลักษณะตา่งๆ  10 คะแนน 
การพิมพ์งานตามรูปแบบที่ก าหนด  15 คะแนน 
การแทรกรูปภาพ   5 คะแนน 
การจัดการกับข้อความ เช่น การตะแคงข้าง  10 คะแนน 
การสร้างภาพลายน้ า  10 คะแนน 
การใส่ลวดลายที่ขอบกระดาษ  10 คะแนน 
การสร้างตารางและค านวณ  15 คะแนน 
การสร้างจดหมายเวียน  25 คะแนน 

                                              รวม  100  คะแนน 

กติกาการแข่งขนั : 
1. ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติตามค าสั่งจากโจทย์ที่ก าหนดให้โดยใช้เวลาในการแข่งขันจ านวน 2.30 ช่ัวโมง เริ่มเวลา 09.00-
12.00 น. 
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2. ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 เท่านั้น (เมนูการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ) หนึ่งคนต่อหนึ่ง
เครื่อง 
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที และหากมาหลังจากที่เริ่มสอบแล้ว 15 นาทีจะถูกตัดสิทธิ์ใน
การแข่งขัน 
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน ต่อผู้คุมสอบ 
5. ผู้เข้าแข่งขันที่ทุจริต จะถูกปรับให้ได้คะแนน 0 คะแนน 
6. การแข่งขันแบ่งออกเป็นรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน 
 
 
ระเบียบการแข่งขัน 
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัวต่อกรรมการด าเนินการแข่งขัน ตามวนัและเวลาที่ก าหนด 
2. การแข่งขันแบ่งออกเป็นรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน 
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ก าหนดมาเองตามรายการที่ไดร้ะบไุว้ให้พร้อมก่อนการแข่งขัน   
    (ถ้าม)ี 
4. ในระหว่างการแข่งขัน จะไม่อนญุาตให้ผูเ้ข้าแข่งขันออกนอกบริเวณที่ท าการแข่งขัน 
5. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายเรียบรอ้ยด้วยเครื่องแบบนักศึกษาเท่านัน้ 
6. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตวันักศึกษา ของสถานศึกษาท่ีศึกษาอยู่หรือมีบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงต่อ 
   คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
7. กรณีผู้แข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขันให้สอบถามคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันเท่านั้น 
8. ห้ามมิให้น าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้เขา้ไปในบริเวณที่ท าการแข่งขัน (หลงัจากท่ีกรรมการ 
    ควบคุมการแข่งขันพิจารณาแลว้) 
9. การแข่งขันจะด าเนินการตามวนั เวลา ที่ก าหนดไว ้
10. การพิจารณาคะแนน ให้ถือมติของคณะกรรมการตัดสินเป็นเดด็ขาด 
11. กรณีทีม่ีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ให้ประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาและชี้ขาด 
12. นักศึกษา 1 คน มีสิทธ์ิเข้าแข่งขันได ้1 รายการเท่าน้ัน 
 
เกณฑ์การตัดสิน: 

การตัดสินผลการแข่งขันก าหนดเป็นเกณฑม์าตรฐาน 3 ระดับ คือ เกณฑ์เหรียญทอง เกณฑ์เหรียญเงิน และ
เกณฑ์เหรียญทองแดง ดังนี ้

เหรียญทอง คะแนนระหว่าง 80 – 100 คะแนน 
เหรียญเงิน คะแนนระหว่าง 70 – 79 คะแนน 
เหรียญทองแดง คะแนนระหว่าง 50 – 69 คะแนน 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มภมูิภาคตะวันตก  มหาวิทยาลยัละ 1 คน 
1. อาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง     มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
2. อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร  มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
3. อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง   มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
4. ............................................................................ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 

1. นายจักรกฤษณ์ ฟักเถื่อน  
2. นางสาวจันทนา สมก าลัง  
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อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง 

    
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นายกิติชัย อรมัย  
2. นางสาวภาวิณี ชาญเชิงค้า  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นางสาววิไลวรรณ อุ่มเอิบ  
2. นางสาวลลิตพรรณ ขันทองดี  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง 
2. อาจารย์กสมล ชนะสุัข  

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นายรักชล สมรูป  
2. นายสุรเชษ ทัดแก้ว  
3. นายจตุรงค์ หวองเจริญพานิช  
อาจารย์ผู้ควบคุม 

- 
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การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 

กิจกรรมที่ 37 : การใช้งาน Microsoft Office Excel 2010 
ก าหนดการแข่งขัน :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา  13.00 – 16.00 น.   
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1863 คณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแยม้    โทร. 085-9733393   
                           E-mail tum_man@hotmail.com 
  2. อาจารย์ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม   โทร. 086-3222642  
                          E-mail suksangaram@hotmail.co.th 
  3. อาจารย์กรกรต  เจรญิผล   โทร. 081-8528301   
  4. อาจารย์จิรวัฑฒ์  แก้วโกศล  โทร. 085-1357405 

 
การใช้งาน Microsoft Office Excel 2010 จัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เริ่มตั้งแต่เวลา 

08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย
แบ่งการแข่งขันออก รายบุคคล แห่งละ 2 คน รวมทั้งหมด 8 คน  ภายใต้หัวข้อท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้  
ลักษณะของข้อสอบ 

มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งส่งข้อสอบในลักษณะไฟล์ทางอีเมล์ของผู้รับผิดชอบเพื่อจับสลากโดยประธานการจัดการ
แข่งขัน และส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบก่อนการแข่งขัน 1 สัปดาห์  
 

เนื้อหาการแข่งขัน มีดังนี้ 
1. ค าสั่งในการจัดการเกี่ยวกับตาราง 
2. การใช้สูตรค านวณ บวก ลบ คูณ หาร การหาค่า 
3. การใช้ค าสั่ง Vlookup 
4. ค าสั่งในการใช้ Function ทางคณิตศาสตร ์ทางการเงิน 
5. การก าหนดเงื่อนไขแบบหลายเง่ือนไข 
6. ค าสั่งในการจัดเรียงข้อมลู 
7. ค าสั่งในการกรองข้อมูล 
8. ค าสั่งในการค านวณข้าม Sheet 
9. การป้องกนัข้อมูล 

 

หลักเกณฑก์ารให้คะแนน 
ค าสั่งในการจัดการเกี่ยวกับตาราง   10 คะแนน 
การใช้สูตรค านวณ บวก ลบ คูณ หาร การหาค่า   10 คะแนน 
การใช้ค าสั่ง Vlookup    10 คะแนน 
ค าสั่งในการใช้ Function ทางคณิตสาสตร ์การเงิน 15 คะแนน 
การก าหนดเงื่อนไขแบบหลายเง่ือนไข   10 คะแนน 
ค าสั่งในการจัดเรียงข้อมลู    10 คะแนน 
ค าสั่งในการกรองข้อมูล    15 คะแนน 
ค าสั่งในการค านวณข้าม Sheet   10 คะแนน 
การป้องกันข้อมูล     10 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 
 
 
 



  PCNK GAMES 37 

  หน้า 97  
  

กติกาการแข่งขนั : 
1. ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติตามค าสั่งจากโจทย์ที่ก าหนดให้โดยใช้เวลาในการแข่งขันจ านวน 2.30 ช่ัวโมง เริม่เวลา 09.00- 
    12.00 น. 
2. ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เท่านั้น (เมนูการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ) หนึ่งคนต่อ 
    หนึ่งเครื่อง 
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที และหากมาหลังจากท่ีเริ่มสอบแล้ว 15 นาทีจะถูกตัดสิทธ์ิ 
    ในการแข่งขัน 
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแสดงบตัรนกัศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน ต่อผู้คณะกรรมการคมุสอบ 
5. ผู้เข้าแข่งขันที่ทุจริต จะถูกปรับให้ได้คะแนน 0 คะแนน 
6. การแข่งขันแบ่งออกเป็นรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน 

 
ระเบียบการแข่งขัน 

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัวต่อกรรมการด าเนินการแข่งขัน ตามวนัและเวลาที่ก าหนด 
2. การแข่งขันแบ่งออกเป็นรายบุคคล มหาวิทยาลัยละ 2 คน 
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ก าหนดมาเองตามรายการที่ไดร้ะบไุว้ให้พร้อมก่อนการ 
    แข่งขัน (ถ้าม)ี 
4. ในระหว่างการแข่งขัน จะไม่อนญุาตให้ผูเ้ข้าแข่งขันออกนอกบริเวณที่ท าการแข่งขันโดยไมไ่ดร้ับอนญุาต 
5. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายเรียบรอ้ย 
6. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีบัตรประจาตวันักศึกษา ของสถานศึกษาท่ีศึกษาอยู่หรือมีบัตรประจาตัวประชาชนแสดงต่อ 
   คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
7. กรณีผู้แข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขันให้สอบถามคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันเท่านั้น 
8. ห้ามมิให้น าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้เขา้ไปในบริเวณที่ท าการแข่งขัน (หลงัจากท่ี
กรรมการควบคุมการแข่งขันพิจารณาแล้ว) 
9. การแข่งขันจะด าเนินการตามวนั เวลา สถานท่ี ที่ก าหนดไว ้
10. การพิจารณาคะแนน ให้ถือมติของคณะกรรมการตัดสินเป็นเดด็ขาด 
11. กรณีทีม่ีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ให้ประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาและชี้ขาด 
12. นักศึกษา 1 คน มีสิทธ์ิเข้าแข่งขันได ้1 รายการเท่าน้ัน 

 
เกณฑ์การตัดสิน: 

การตัดสินผลการแข่งขันก าหนดเป็นเกณฑม์าตรฐาน 3 ระดับ คือ เกณฑ์เหรียญทอง เกณฑ์เหรียญเงิน และ
เกณฑ์เหรียญทองแดง ดังนี ้

เหรียญทอง           คะแนนระหว่าง      80 – 100     คะแนน 
เหรียญเงิน            คะแนนระหวา่ง      70 – 79       คะแนน 
เหรียญทองแดง      คะแนนระหว่าง       50 – 69      คะแนน 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (4 คน) 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มภมูิภาคตะวันตก  มหาวิทยาลยัละ 1 คน 
1. อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม    มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
2. อาจารยส์ุดารตัน์ เทียนน้อย    มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
3. อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศริิ    มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
4. ............................................................................ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี
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รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 
1. นางสาววิลาวรรณ จันทร์วงศ์  
2. นางสาวชวรินทรณ์ รัตนพันธ์  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์ วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม 

    
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นายศุภพล คงน้อย  
2. นางสาวกมลชนก เจ๊กสกุล  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์สุดารัตน์ เทียนน้อย 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นางสาวรัตนวลี บุญพรหม  
2. นายไชยวัฒน์ บัวเรือง  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์มาลินี นาคใหญ่  
2. อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นายณภัทร์ จงรักษ์  
2. นางสาวฐิติกานต์ แซ่จันทร์  
อาจารย์ผู้ควบคุม 

- 
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การแข่งขันทักษะทางด้านนวัตกรรมอาหาร 
กิจกรรมที่ 38 : การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ 
หัวข้อการประกวด ผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ (ส่งได้มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน) 
ก าหนดการแข่งขันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 0.900-12.00 น.  
สถานที ่ห้องประชุมใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้ประสานงาน ผศ. สุภัทรา กล่ าสกุล   โทร 083-278-5678 
 

การส่งผลงานเข้าประกวด 
1. ต้องเป็นผลติภณัฑ์อาหารที่มีการพัฒนา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเป็นนวัตกรรมหรือ

งานวิจัย 
2. ต้องเป็นนวัตกรรมที่ไมเ่คยผ่านการประกวดในหน่วยงานใดมาก่อน 
3. มีการน าเสนอเรื่องราว (present) กระบวนการผลติ ความยาวไม่เกนิ 20 นาที ตอบค าถาม 15 นาที/power 

point 
4. จัดเตรียมผลติภณัฑส์ าหรับจัดแสดง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการจัดแสดง และเตรยีมตัวอยา่งส าหรับชิมต่อ

คณะกรรมการ 5 ชุด 
5. จัดท าโปสเตอร์ขนาด 80*120 เซนติเมตร ส าหรับตดิตั้งในส่วนการจัดแสดง 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
      การตัดสินผลการแข่งขันด าเนินการโดยกรรมการ ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

1.  ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์และความเป็นอัตลักษณ์  20 คะแนน 
2. ความสมบรูณ์และประโยชน์ทางวิชาการ   20 คะแนน 
3. การใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม    10 คะแนน 
4. มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาสู่ระดับสากลหรือเชิงพาณิชย ์ 10 คะแนน 
5. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ    10 คะแนน 
6. การตอบค าถาม     10 คะแนน 
7. การจัดแสดงนวัตกรรมในภาพรวม   10 คะแนน 
8. ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ ์    10 คะแนน 

 

คณะกรรมการการตัดสิน ประกอบด้วย 
1. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 4 แห่ง 

1.1 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี   โดย ผศ. สุภัทรา กล่ าสกุล  โทร 083-278-5678 
1.2 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง  โดย ดร. ชนกภัทร ผดุงอรรถ  โทร 090-426-6954 
1.3 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม   โดย ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ โทร 086-756-6733 
1.4 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี   โดย อ.สุวมิล กะตากุล  โทร 086-953-3942 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน      
2.1 ข้าราชบ านาญ    โดย อาจารย์ ดร.จิราพร  ทัดพินิจ 
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รางวัลการประกวด 
1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  
2. รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล 
3. รางวัลชมเชย 2 รางวัล 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 
1. นางสาวสมสัชา  ผ่องดี  
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองแท่ง  
3. นางสาวปรียาภรณ์ ดอกรัก 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภุัทรา  กล่ าสกุล 

    
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 

1. นายจักรกฤษณ์ สัมพันธ์วงษ์  
2. นางสาวนิภาภัทร สมบัวช่ืน  
3. นางสาวนฤมล วรรณา 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร 
2. อาจารย์ ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 

1. นางสาวสุพรรษา ปานะวงค์  
2. นางสาวสรวงสุดา ทองศิลป์  
3. นางสาวบาจารยี์ ศรีเจริญ  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารยส์ุธรรมา พิสุทธิโสภณ 

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 

1. นางสาววรรศริิ เรืองศรี  
2. นางสาวสุขปรยีา โชคบุญประสงค์  
3. นางสาวศศิธร บญุงาม  
4. นางสาวรัศมี จันทร์สว่าง  
5. นางสาวหทัยรัตน์ ศภุการ  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. นางสาวสุวิมล กะตากลู  
2. นางสาวณัฐณิชา ทวีแสง   
3. นางสาวปิ่นธิดา ณ ไธสง   
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การแข่งขันทักษะด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 39. : การออกก าลังกายเชิงประยุกต์ 
ก าหนดการแข่งขัน:  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558     เวลา 8.30 - 12.00 น. 
สถานที่ : ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์กุลวดี   เข่งวา      โทร. 089-2604388 
  2. อาจารย์โสตถิมา  ไกรเกตุ    โทร. 085-8052091 
  3. อาจารย์รัชดาวัลย์  จิตรพรกุลวศิน โทร. 081-9399115 
 
กติกาและเง่ือนไข   
1.  ประเภทการประกวด  การออกก าลังกายประกอบเพลงประเภททีมๆ ละ 10 - 12 คน ดังนี้ 

1.1 แต่ละทีมจะต้องประกอบด้วย นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 10 – 12 คน (แต่ละมหาวิทยาลัย
ส่งประกวดไดไ้ม่เกิน 2 ทีม) 

1.2 ทีมท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจะต้องใช้เพลงที่ความยาว ประมาณ 7 นาท ี
1.3 ทีมท่ีเข้าร่วมประกวดสามารถเลือกรูปแบบการออกก าลังกายทุกประเภทมาใช้ในการประกวดได้ เช่น โยคะ  

ไทเก็ก แอโรบิค จี่กง ร าไม้พลอง ท่ากายบริหารประกอบเพลง และการออกก าลังกายเชิงประยุกต์ เปน็ต้น 
1.4 ทีมท่ีเข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที ทีมใดไมม่ารายงานตัว หลังประกาศเรยีกตัว 

15 นาทีถือว่าสละสิทธ์ิ 
2. สถานที่รับสมัครและเอกสารของผู้ร่วมการประกวด  

2.1  ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถรับใบสมัครได้ที่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และส่งใบสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานการ  สมัครได้ที่  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
76000 หรือทางโทรศัพท์/โทรสาร ที่หมายเลข  032 – 493266 ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 
2558 

2.2  ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องส่งหลักฐานให้ฝ่ายจัดการแข่งขันดังนี้ 
2.2.1 ใบสมัครการประกวด 
2.2.2 ส าเนาบัตรนักศึกษา 1 ชุด/คน 
2.2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 น้ิว 1 รูป/คน 

3. สถานทีแ่ละวันที่ในการจัดการประกวด  
        3.1 จัดการประกวดในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม.........อาคารวิทยาภิรมย ์ 

    มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรุ ี
4. การแข่งขัน  

จะท าการแข่งขันจากทีมที่เข้าประกวด โดยทุกทีมจะต้องออกก าลังกายประกอบเพลงที่มีความยาว 7 นาที  เพื่อ
ค้นหาผู้ชนะอันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 และรางวัลชมเชย และท าการประกาศผลการแข่งขัน ในวันเดียวกัน  ณ อาคาร
วิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

4.1  รายงานตัว เวลา 8.30 – 9.00 น 
4.2  จับฉลากล าดับการประกวด เวลา 9.00 น. 
4.3  เริ่มประกวด ตั้งแตเ่วลา 9.30 น.  
4.4  ประกาศผลการประกวดหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นประมาณ 30 นาท ี

5. การแต่งกายของผู้เข้าร่วมการประกวด 
      ผู้เข้าร่วมการประกวดแต่งกายได้อสิระ และต้องเหมาะสมกับการออกก าลังกาย 
 
 
 



PCNK GAMES 37 

  
หน้า 102  

  

6. เกณฑ์การให้คะแนน  
6.1 ความถูกต้องของรูปแบบการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  20 คะแนน 

ความแข็งแรง/ความอ่อนตัว 
6.2 และความมั่นคงขณะเคลื่อนไหว     15 คะแนน 

การจัดระเบียบร่างกายและการเคลื่อนไหว 
6.3 ที่ไม่น าไปสู่การบาดเจ็บ         20 คะแนน 
6.4 ความพร้อมเพรียง/จังหวะ     15 คะแนน 

  ความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์รูปแบบการออกก าลังกาย  
6.5 การแสดงออก และความเหมาะสมของการแต่งกาย  30  คะแนน 

     รวม   100 คะแนน 
  
หมายเหตุ   

1. ความถูกต้องของรูปแบบการออกก าลังกายเพ่ือสขุภาพ  หมายถึง การออกก าลังกายที่ประกอบด้วยการ
อบอุ่นร่างกาย (Warm up) การออกก าลังกาย (Work Out) และการคลายอุ่นร่างกาย (Cool Down) 

2. ความความแข็งแรง/ความอ่อนตัว และความมั่นคงขณะเคลื่อนไหว หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายที่แสดง
ให้เห็นถึงการใช้กล้ามเนื้อ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย  รวมถึงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อ
ต่อในการเคลื่อนไหวของร่างกาย 

3. การจัดระเบียบร่างกายและการเคลื่อนไหวที่ไม่น าไปสู่การบาดเจ็บ หมายถึง การจัดระเบียบของร่างกายใน
การเคลื่อนไหวขณะออกก าลังกายท่ีไม่ท าให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บ เช่น การกระตุก  กระชากกล้ามเนื้อ การ
ก้มเงย หรือการเปลี่ยนทิศแบบกะทันหัน เป็นต้น     

4. ความพร้อมเพรียง/จังหวะ หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างพร้อมเพรียง และถูกต้องตามจังหวะเพลง
ของทุกคนตลอดระยะเวลาการออกก าลังกาย 

5. ความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์รูปแบบการออกก าลังกาย การแสดงออก และความเหมาะสมของการ
แต่งกาย หมายถึง  การแสดงออกของการน ารูปแบบการออกก าลังกายที่หลากหลายประเภทประยุกต์รวมกันในการ
ออกก าลังกาย มีความสนุกสนาน และสอดคล้องกับการแต่งกายที่เหมาะสมกับการออกก าลังกาย 

            6. การประกอบท่าส าหรับการประกวด จะต้องไม่แสดงท่าต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างเด็ดขาด 
6.1 ท่าม้วนตัวทุกชนิด 
6.2 ท่าตีลังกา หรือการโยนตัวทุกชนิด 
6.3 ท่าล้อเกวียน หรือสปริงมือทุกชนิด 
6.4  ท่าต่อตัว - ยกเว้นตอนเริ่มหรือจบการแสดง 

  
6. การยินยอมประชาสัมพันธ ์
     ทีมผู้สมัคร และผู้เข้าการประกวดยินยอมโดยไม่เพิกถอนการอนุญาตให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เผยแพร่ภาพ 
และ/หรือ คลิปวิดีโอขอผู้สมัครผ่านทางสือ่ประชาสมัพันธ์อื่นๆ หรือโดยวิธีการใดๆ ได้โดยจะไม่เรียกค่าตอบแทนใดๆ จาก
มหาวิทยาลัยฯ และถือให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าของสิทธิลิขสิทธิ์ ในภาคประชาสัมพันธ์ 
 
7. รางวัล   
 1) รางวัลที่ 1  
 2) รางวัลที่ 2  
 3) รางวัลที่ 3 
 4) รางวลัชมเชย    
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8. คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : (ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน) 
1. นางสาวภูษฌิศา งอยภูธรภวตั ครผูู้สอน โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ 
2. นายกมล มยัรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ งานออกก าลังกาย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุร ี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพญ็ทิพย์ สายกฤษณะ สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 
1. นางสาวทิติยา ด้วงทอง  
2. นางสาวธิยาภรณ์ เมฆจันทร ์
3. นางสาวพรพิมล ทองสุทธ์ิ  
4. นางสาวศิริพร สุยะวงค์  
5. นายนิรุตต์ ปานสุวรรณ  
6. นางสาวศศินิภา หุ่นงาม  
7. นางสาวธิดาพร ด ารงค์  
8. นางสาวล ายอง ทองพรม 
9. นางสาวกนกพร ทับทิมทอง  
10. นางสาวนาตยา จันทร์กระจา่ง  
11. นางสาวรัตติกร บวรเวศ  
12. นายรุ่งอรุณ งดงาม  

13. นางสาวชไมพร ถานทนิโย  
14. นายชัยวัฒน์ กาทอง  
15. นางสาวกัลยาณี เดชนพคณุ  
16. นายคมสัน ศรีนวล  
17. นางสาวกนกพร อินทราพงษ์ 
18. นางสาวรวิสรา จุฬามณี  
19. นางสาวสโรชา เลิศประเสริฐ  
20. นางสาวสายทิพย์ รังสิตพงษ์  
21. นางสาวสุทธิดา รบชนะ  
22. นางสาวสุภาวิณี ประทุมเทือง  
23. ประกายแสง ก าไลแก้ว  
24. นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์ศิริ  

อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจาย์บวรจติ เมธาฤทธ์ิ  
2. อาจารย์ชิดชนก ปานวิเชียร    

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
1. นางสาวมารสิา อรบตุร  
2. นางสาวนัยนา รัตนวงศ์  
3. นางสาววัศยา บัวมิ่ง  
4. นายเกรียรติศักดิ์ กองแก้ว  
5. นายเอกชัย สังข์ภิรมย์  
6. นางสาวจุฑามาศ บัวศรี  
7. นางสาวอัจฉรา เพียภักดิ์  
8. นางสาวพิลัยวรรณ การบุญ  
9. นางสาวทิพย์วิมล ดสีี  
10. นางสาววิไลวรรณ อินทะนาม 
11. นายพิศุทธิ์ รัตนจินดา  
12. นายอนุกูล พิมพา  

อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารยณ์ิภารัตน์ บุลกลุ  
2. นางสาวบารมี ชูชัย 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 
1. นายสุทธิชัย ทองเกียรติ  
2. นายณัฐวัฒน์ ยุตมิิตร  
3. นางสาวมิมิเอ -  

4. นางสาวพนิดา มะโน  
5. นางสาวปณาลี เวียงกนกพันธุ์  
6. นางสาววราพร กระเช้าเพชร  
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7. นางสาววาสนา วรรณสุด  
8. นางสาวสุรีวรรณ บ่อค า  
9. นางสาวศศิธร บุญรอด  
10. นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วสุคนธ์  
11. นางสาวธนสณฑ์ ขุนวิไชย  
12. นายสมพงษ์ วิสุวงษ์  
13. นางสาววรรณิดา จันทร์หลวง 
14. นางสาวเสาวรส พัวพลเทพ 
15. นางสาวกมลรัตน์ กลิ่นประทุม  
16. นางสาวกัญญา นาคบุญมา  
17. นางสาวขวัญฤทัย สระแก้ว 

18. นางสาวณัฐวรรณ ผ่องสวัสดิ์  
19. นางสาวประภาพร สิงโท 
20. นางสาวพิมพ์ชนก ไกรทอง  
21. นางสาวศลิษา บุญขุนช่วย  
22. นางสาววริษา กระเครือ  
23. นางสาวขวัญฤดี โพธ์ิทอง  
24. นางสาวรัตนาภร ส าราญจิตร  
25. นางสาวอัศรา คุ้มทัพ  
26. นางสาวณัฐนิชา เผ่าหอม  
27. นายกฤษดา ขวาภักด ี

อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อาจารย์อุกฤษฏ์ อ าไพพันธุ์  
2. อาจารย์วจินี อารรีอบ  
3. อาจารยไ์พโรจน์ โจลตัสาห์กลุ 
4. อาจารย์ธนัชพร มลุิกะบุตร 

 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : 
- 

อาจารย์ผู้ควบคุม 
- 
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ทีป่รึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โทร. 080-5854114  
          Email : ng_pannee@yahoo.co.th 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธ ไกรย์วรรณ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
อาจารย์ ดร.อัตภาพ มณีเติม  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
อาจารย์ภาคย์ พราหม์แก้ว  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ผู้ประสานงานกลาง   

หัวหน้าส านักงาน  คุณนิภา ไพโรจน์จิรกาล  โทร. 087-0485569   
Email :  peenipha@hotmail.com 
คุณศุภวรรณ สวัสดิ์วารี  โทร. 081-4487282   
Email :  supawan.yui@gmail.com 

    คุณจีรนุช  ปิ่มเปี่ยม  โทร. 080-0445147   
Email :  Ja_cheeranut@hotmail.com 

 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก  
โทร. 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136, 1141  
โทรสาร.0-3249-3279 
เว็บไซต์  http://acad.pbru.ac.th/  
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