
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ศิลปศาสตร์ราชมงคล

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

รายงานผลการดำาเนินงาน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ศูนย์พณิชยการพระนคร

โดย ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



              การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3                          

ปีการศึกษา 2560 จัดทำาข้ึนเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านสมรรถนะทางด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา 

เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ และเพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงความสามารถทางด้าน

วิชาการอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการแข่งขันทักษะฯนี้ ได้เกิดขึ้นจากการลงนามความร่วมมือของ

คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 11 หน่วยงาน

                         ในการจัดการแข่งขันทักษะฯ ได้มีการเตรียมการวางแผนตั้งแต่การแข่งขัน        

การเตรียมฝึกทักษะนักศึกษา การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสิ่งอำานวย                  

ความสะดวกต่างๆ ให้แก่หน่วยงานที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยในภาพรวม ผลการแข่งขัน

ทักษะฯ ในครั้งนี้ มีความสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการประเมินความพึง

พอใจในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจที่ 4.23 อยู่ในระดับความพึงพอใจที่มาก 

                    ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณาจารย์ คณะทำางานทุกท่าน บุคลากรจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 11 หน่วยงาน และนักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน       

ที่ให้ความร่วมมือทำาให้งานประสบผลสำาเร็จ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานผลการดำาเนินงานเล่มนี้

จะสะท้อนการดำาเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงานในอนาคตและนำาไปปรับปรุงในการจัดการ

แข่งขันครั้งต่อไป

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะศิลปศาสตร์
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         คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติ

ในการเป็นเ จ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 3 (3rd Rajamanga-

la University of Technology of Thai-

land Academic Skills Competition in            

Liberal Arts) ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 

2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้าน

ว่าที่ร้อยตรี

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ  โพธิสรณ์)

                      คณบดีคณะศิลปศาสตร์

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมรรถนะทางด้านวิชาชีพ เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพและมีเวทีในด้านการแสดงความ

สามารถทางวิชาการให้แก่นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มีวิสัยทัศน์ว่า “มุ่งพัฒนาคนให้เชี่ยวชาญ ด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรมนำาคุณภาพ

สู่สากล” ได้มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งด้านภาษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้าน

การโรงแรม และการท่องเที่ยว ทำาให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีีคุณภาพและคุณธรรม เป็น

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติ โดยมีการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนควบคู่ไปกับการ

ปฏิบัติ เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศที่กำาลังเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

           การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้ประชุมผู้บริหารเพื่อวางแผนดำาเนินการเป็นระยะๆ นอกจาก

นี้ คณะศิลปศาตร์ยังพยายามสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทาง

ด้านวิชาการและหาประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

            คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการจัด

โครงการในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ และขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ    

                 จนทำาให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ส�ส์นคณบดีคณะศิลปศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร



บทสรุปผู้บริห�ร

              คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลทั้ง 11 หน่วยงาน ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, คณะวิทยาศาสตร์และ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, วิทยาลัยการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนาและคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ ได้มีข้อตกลงจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 

2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ

ศึกษา และการพัฒนาระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศ โดยมีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน จัดขึ้นในวันจันทร์

ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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ผลก�รดำ�เนินง�น
             คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะเจ้าภาพได้จัด

ให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 โดยมีหน่วย

งานเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมดจำานวน 11 หน่วยงาน นักศึกษาที่เข้าแข่งขันและนักศึกษาร่วม

งาน จำานวน 498 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 282 คน และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

จำานวน 60 คน รวมทั้งสิ้น จำานวน 840 คน มีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น จำานวน 16 รายการ 

และประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ 1 รายการ โดยแต่ละประเภทการแข่งขันได้กำาหนดรางวัลไว้ดังนี้

ร�งวัลก�รแข่งขันทุกประเภท มีดังนี้

1.  ชนะเลิศ   ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

2.  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3.  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4.  ชมเชย จำานวน 2 รางวัล ไ ด้รับเงินรางวัล  300 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ร�งวัลก�รจัดบอร์ดนิทรรศก�ร  มีดังนี้

1.  ชนะเลิศ   ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

2.  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3.  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4.  ชมเชย จำานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
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2. สำ�รวจคว�มพึงพอใจ
  สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 เฉพาะผู้เข้าแข่งขัน วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 

2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสำาหรับการดำาเนินโครงการในภาพรวมผู้เข้า

ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ มาก (X=4.19)

  โดยข้อที่ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจมากที่สุด คือ การได้รับโอกาสในการแสดง

ความสามารถทางวิชาการ และการที่สามารถนำาความรู้ที่ได้รับจากการแข่งขันไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่ง

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (X=4.22) รองลงมาคือ การได้ใช้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในด้าน

วิชาชีพและการได้นำาทักษะด้านวิชาชีพมาใช้ในการแข่งขัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (X=4.19) 

และ (X=4.19) ตามลำาดับ

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ สำาหรับการจัดการแข่งขัน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

 1. ด้�นก�รประช�สัมพันธ์

  1.1 ขอให้มีการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ เรื่องสถานที่การจัดการแข่งขัน และ

สถานที่รับประทานอาหารให้ชัดเจน

  1.2 ควรเพิ่มป้ายบอกทาง สำาหรับเดินทางไปยังห้องหรือตึกที่ใช้สำาหรับการแข่งขัน

  1.3 ควรมีการตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมงานให้ครบถ้วน เนื่องจากมี

หลายท่านไม่ปรากฎรายชื่อในใบลงทะเบียนล่วงหน้า

 2. ด้�นนักศึกษ�ช่วยง�น

  2.1 ต้องมีใจบริการ

  2.2 ต้องมีข้อมูลสำาหรับการแข่งขันที่ถูกต้องและชัดเจน

  2.3 ต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

 3. ด้�นพิธีก�ร

  3.1 ระยะเวลาใน พิธีเปิด-ปิด ใช้เวลามากเกินไป โดยเฉพาะช่วงพิธีปิด

  3.2 การมอบรางวัลใช้เวลานานเกินไป

  3.3 พิธีกรเป็นกันเองมากเกินไป

  3.4 พิธีกรควรมีการเตรียมการและประสานงานกันมากกว่านี้

 4. ด้�นก�รแข่งขัน

  4.1 ควรมีเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจน ไม่ควรเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาการแข่งขัน

  4.2 ไม่ควรจัดการแข่งแบบรวมกลุ่ม รวมสถาบัน

  4.3 ช่วงเวลาในการแข่งขันโต้วาที ในรอบแรกน้อยเกินไป

  4.4 ห้องสำาหรับเก็บตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันกับห้องสำาหรับการแข่งขันควรอยู่ใกล้กัน

  4.5 ควรมีการแจ้งชื่อนักศึกษาและชื่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษาทุกครั้งที่เริ่มการ

แข่งขัน

  4.6 ช่วงเวลาที่มีการแข่งขันควรมีช่วงเวลาพักระหว่างการแข่งขัน

  4.7 การแข่งขันที่ต้องใช้สมาธิ ควรจัดห้องแข่งขันที่ห่างจากเสียงรบกวน

  4.8 ควรมีการแข่งขันที่หลากหลายมากกว่านี้
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ส่วนที่ 1

บทนำ�
1. ที่ม�และคว�มสำ�คัญของโครงก�ร

           ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนท่ัวไปมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การดำาเนินชีวิตของ                            

ทุก ๆ  คน มีการพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในยุคของไทยแลนด์ 4.0 ที่เปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม พัฒนาแรงงานทักษะต่ำาไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง ดังนั้น การจัดการศึกษา

จึงจำาเป็นต้องสร้างเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถในทุก ๆ ด้าน  อาทิ ด้านความรู้เชิงวิชาชีพ 

ด้านทักษะอาชีพ ด้านสังคม ด้านการแข่งขัน ด้านภาษา ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ จึงเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความเป็น

เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาและอาชีพ ในการเตรียมพร้อมให้

เยาวชนเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต 

            การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับ

องค์กรระหว่างสถาบันถือเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้า ให้เป็น

ที่ยอมรับและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันอื่น ๆ ตามนโยบายและการดำาเนินงานตาม

ปฏิญญาอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดหลักการประสานประโยชน์และความชำานาญ

ซึ่งกันและกัน ให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาการศึกษา ภาษา                     

ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำามาซึ่งการเอื้ออำานวย

ประโยชน์ทางการศึกษาต่อกันอย่างยั่งยืน ความร่วมมือการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  ในปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็น

เจ้าภาพ และได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และในปีการศึกษา 2560 นี้ ทางคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะเป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษา จึงได้จัดการแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยจัดขึ้นในวันที่ 

12 กุมภาพันธ์ 2561  เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งศักยภาพทางด้านวิชาการ

และวิชาชีพ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการ

พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ และเป็นเวทีหนึ่งในการส่งเสริมให้นักศึกษามี

ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันสืบไป
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3. ขอบเขตของก�รดำ�เนินโครงก�ร 

  การแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 มีหน่วยงานที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จำานวน 11 หน่วย

งาน คือ 1) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 4) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8) คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 9) คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม

และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 10) คณะวิทยาศาสตร์และ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ 11) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่อง

เที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จัดการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมี

รายการแข่งขัน ดังนี้

2. วัตถุประสงค์

       1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ และงาน

วิชาชีพ

 2. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางวิชาชีพ

 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง
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2. ผลก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�รศิลปศ�สตร์ร�ชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

 2.1 จำ�แนกต�มมห�วิทย�ลัย

  ตารางสรุปผลรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่ง

ประเทศไทย     ครั้งที่ 3 วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

หมายเหตุ : รางวัลรวม คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย    ได้อันดับ 1 

   คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ  ได้อันดับ 2

   คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร  ไดอันดับ 3

   คณะศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ  ได้อันดับ 4  ตามลำาดับ

ส่วนที่ 2 

ผลก�รดำ�เนินง�น

1. ผู้เข้�ร่วมก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�รศิลปศ�สตร์ฯ

  การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3  โดย

จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 6 รายการ 16 กิจกรรม และการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ 1 รายการ 

โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำานวน 840 คน จากหน่วยงานที่เข้าร่วม 11 หน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

  - คณะกรรมการตัดสิน        60  คน

  - อาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมงาน    282 คน

  - นักศึกษาแข่งขันและนักศึกษาเข้าร่วมงาน   498 คน

       รวม   840 คน
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 2.2 จำ�แนกต�มมห�วิทย�ลัย แจกแจงต�มร�งวัลที่ชนะ

ลำ�ดับ มห�วิทย�ลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 

2

ชมเชย 2 ร�งวัล รวม

1 คณะศิลปศาสตร์ 

มทร.พระนคร

2 ประเภท 6 ประเภท - 3 ประเภท 11

- ก�รแข่งขันแต่งคำ�

ประพันธ์ภ�ษ�ไทย

1. นายธนพัฒน์  

เจียรนัย

- ก�รแข่งขันผสม

เครื่องดื่ม Mocktail

1. นายธนโชติ  โลหะ

นิมิต

- ก�รแข่งขันเรียง

คว�มภ�ษ�อังกฤษ

1. นางสาวรัชนี  

ชุมแสง

- ก�รแข่งขันกล่�ว

สุนทรพจน์ภ�ษ�

อังกฤษ

1. นายคงฤทธิ์  สมใจ

- ก�รแข่งขันประกวด

ร้องเพลงภ�ษ�อังกฤษ

1. นายณัฐพงษ์  คัด

ทะจันทร์

- ก�รแข่งขันทักษะ

ด้�นมัคคุเทศก์โดยเน้น

ภ�ษ�ไทย

1. นางสาวฐิติมา  แต่ง

พลกรัง

- ก�รแข่งขันตอบ

ปัญห�ก�รท่องเที่ยว

(ทีม 1)

1. นางสาวพฤฒามาศ  

อุบล

2. นายทวีชัย  โศกค้อ

- ก�รประกวดจัด

บอร์ดนิทรรศก�ร

1. นางสาวนันณภัชสร์  

สุริยะคำาวงษ์

2. นางสาวบุษรารัตน์  

ทิมหิน

3. นางสาววีนา  

เศรษฐกิจ

4. นายปฏิพล  กระโจม

พล

5. นายภูธาร  ไชยสม

จิตร

- ก�รแข่งขันอ่�น

ออกเสียงภ�ษ�ไทย

1. นางสาวพัชรา  

ทองวิไล

- ก�รแข่งขันอ่�นข่�

ภ�ษ�จีน

1. นางสาวธัญชนก  

แก้วอารีย์

- ก�รแข่งขันตอบ

ปัญห�ก�รท่องเที่ยว 

(ทีม 2)

1. นางสาชนากานต์  

เล็บครุฑ

2. นายวงศกร  สงวน

ไว้
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ลำ�ดับ มห�วิทย�ลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย 2 ร�งวัล รวม

2 คณะ

ศิลปศาสตร์ 

มทร.ธัญบุรี

2 ประเภท 3 ประเภท 3 ประเภท 3 ประเภท 11

- ก�รแข่งขันเขียน

เหม�ะคว�มง�มภ�ษ�

1. นางสาวณัฐรัตน์ 

กล่ำาศิริ

- ก�รแข่งขันตอบ

ปัญห�ก�รท่องเที่ยว

1. นายสาละวิน 

พิชญะจรรยา

2. นางสาวอังศุมาริน 

คะเนนอก

(ทีม 2)

- ก�รแข่งขันแต่งคำ�

ประพันธ์ภ�ษ�ไทย

1. นางสาวจิติกานต์  

เกตุชมภู

2. นางสาววาสนา ลาวัง

- ก�รแข่งขันอ่�นออก

เสียงภ�ษ�ไทย

1. นายชิษณุพงศ์  วาริ

สุทธิ์

- ก�รแข่งขันโต้ว�ที

ภ�ษ�อังกฤษ

1. นางสาวณัฐณิชา 

บุญส่ง

2. นางสาวลักษมี 

สงวนดีกุล

3. นายทวีทรัพย์ พิยะ

วงษ์รัตน์

- ก�รแข่งขันอ่�นข่�ว

ภ�ษ�อังกฤษ

1. นางสาวสุชญา 

บัญชาศักดิ์

- ก�รแข่งขันตอบ

ปัญห�ก�รท่องเที่ยว

1. นายกฤษดา เศษ

เพ็ง

2. นายปรัชญา หิน

เพชร (ทีม 1)

- ก�รแข่งขันผสม

เครื่องดื่ม Mocktail

1. นางสาวสุภาวดี  

โกวประดิษฐ์

- ก�รแข่งขันเรียง

คว�มภ�ษ�อังกฤษ

1. นางสาวชิดชนก 

นาคมณี

- ก�รแข่งขันประกวด

ร้องเพลงภ�ษ�

อังกฤษ

1. นางสาวนิรัติกานต์  

สุขพลัด

- ก�รประกวดจัด

บอร์ดนิทรรศก�ร

1. นายชยากร จีน

ประชา

2. นายนราธร บุญนุ่ม

3. นางสาวแพรไหม 

หอรุ่งเรืองชัย

4. นายวรท ศักดิ์

สมานชัย
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ลำ�ดับ มห�วิทย�ลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 

2

ชมเชย 2 ร�งวัล รวม

3 คณะศิลปศาสตร์ 

มทร.สุวรรณภูมิ

3 ประเภท 1 ประเภท - 2 ประเภท 6

- ก�รแข่งขันอ่�นข่�ว

ภ�ษ�อังกฤษ

1. นางสาวชลธิชา  

โพธิ์หิรัญ

- ก�รแข่งขันกล่�ว

สุนทรพจน์ภ�ษ�

อังกฤษ

1. นางสาวธิดารัตน์  

บุญชู

- ก�รแข่งขันกล่�ว

สุนทรพจน์ภ�ษ�ไทย

1. นายขจรศักดิ์  ชิน

ภักดี

- ก�รแข่งขัน Cross-

word

1. นายนราทร  เขียว

รัมย์

2. นางสาวปวีณา 

สุวรรณประทีป

- ก�รแข่งขันเรียง

คว�มภ�ษ�อังกฤษ

1. นางสาวสรุศตา จิต

ตะปัญญา

- ก�รแข่งขันผสม

เครื่องดื่ม Mocktial

1. นายธนาทรัพย์ 

นันตสินธ์ุ
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ลำ�ดับ มห�วิทย�ลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย 2 ร�งวัล รวม

4 คณะ

ศิลปศาสตร์ 

มทร.กรุงเทพ

1 ประเภท 2 ประเภท 2 ประเภท 7 ประเภท 11

- ก�รแข่งขันประกวด

ร้องเพลงภ�ษ�

อังกฤษ

1. นางสาวชนนิการต์  

เทพกัน

- ก�รแข่งขันผสม

เครื่องดื่ม Mocktial

1. นายกำาชัย  อุทัย

แจ่มศรีผล

- ก�รประกวด

ม�รย�ทไทย

1. นายจีระศักดิ์ 

บุญรอด

2. นางสาวธิดารัตน์ 

ก้อนคำา

- ก�รแข่งขันอ่�นข่�ว

ภ�ษ�จีน

1. นางสาวสัจจพร 

พันธนาม

- ก�รแข่งขันกล่�ว

สุนทรพจน์ภ�ษ�ไทย

1. นางสาวณัฎฐา 

ทองผาง

- ก�รแข่งขันกล่�ว

สุนทรพจน์ภ�ษ�

อังกฤษ

1. นางสาวปลายฟ้า 

วงศ์ใจ

- ก�รแข่งขัน Cross-

word

1. นายอิศเรศ เมือง

วัฒนะ

2. นางสาวฐิตารีย์ 

เขียวพลับ

- ก�รแข่งขันแต่งคำ�

ประพันธ์ภ�ษ�ไทย

1. นายฐิติกร นาคโต

2. นางสาวณัฐกฤตา 

โพธิ์น้อย

- ก�รแข่งขันกล่�ว

สุนทรพจน์ภ�ษ�ไทย

1. นางสาวนิชฌาภร 

จอมสูงเนิน

- ก�รแข่งขันอ่�นออก

เสียงภ�ษ�ไทย

1. นางสาวชลธิชา  

สงวนนาม

- ก�รแข่งขันผสม

เครื่องดื่ม Mocktail

1. นายศุภกร  ตุปนี

ยะโชค
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ลำ�ดับ มห�วิทย�ลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย 2 ร�งวัล รวม

5 คณะศิลปศาสตร์ 

มทร.ศรีวิชัย 

(สงขลา)

3 ประเภท 1 ประเภท 4 ประเภท 3 ประเภท 11

- ก�รแข่งขันเรียง

คว�มภ�ษ�อังกฤษ

1. นางสาวสุวิชาดา 

บุญสัตย์

- ก�รแข่งขันโต้ว�ที

ภ�ษ�อังกฤษ

1. นางสาวกชวรรณ 

พรหมสุวรรณ

2. นายปริญญา ชู

สุวรรณ

3. นางสาวภิชชากร 

ศรีทวีป

- ก�รแข่งขันทักษะ

ด้�นมัคคุเทศก์โดย

เน้นภ�ษ�ไทย

1. นางสาวมณีทิพย์ 

รัตนมุณี

- ก�รแข่งขันอ่�นข่�ว

ภ�ษ�จีน

1. นางสาวนันทนัช 

อนุสาส์น

- ก�รแข่งขัน Cross-

word

1. นางสาวสิริพร 

ยืนยง

2. นายอดิวัฒน์ สุด

สมัย

- ก�รแข่งขันแต่งคำ�

ประพันธ์ภ�ษ�ไทย

1. นายเกรียงไกร นาม

สอน

2. นางสาวอรสา คง

หลี

- ก�รแข่งขันเขียน

เหม�ะคว�มง�มภ�ษ�

1. นางสาวนิรดา บิล

อะหลี

- ก�รประกวดม�รย�ท

ไทย

1. นายพีรพงศ์ พันธุ์

คง

2. นางสาวกรกมล มุ

สิกชาติ

- ก�รแข่งขันกล่�ว

สุนทรพจน์ภ�ษ�ไทย

1. นางสาวอารีรัตน์ 

จันทร์เพ็ง

- ก�รแข่งขันกล่�ว

สุนทรพจน์ภ�ษ�

อังกฤษ

1. นางสาวพุทธชาด 

กลับพงศ์

- ก�รแข่งขันตอบ

ปัญห�ก�รท่องเที่ยว

1. นางสาวนงค์นาถ 

อไรวงค์

2. นายหัสดิน แก้ว

พิมพ์ (ทีม1)
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ลำ�ดับ มห�วิทย�ลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย 2 ร�งวัล รวม

6 คณะศิลปศาสตร์ 

มทร.รัตนโกสินทร์ 

บพิตรพิมุข 

จักรวรรดิ

1 ประเภท - 1 ประเภท 5 ประเภท 7

- ก�รแข่งขันอ่�น

ข่�วภ�ษ�จีน

1. นางสาวภัทรสุดา 

แตงสมุทร

- ก�รแข่งขันโต้ว�ที

ภ�ษ�อังกฤษ

1. นางสาวนนทิชา 

หวังดี

2. นางสาวกชกร 

ฤทธิ์อิ่ม

3. นางสาวอภิสรา 

กุศลจิตร์

- ก�รแข่งขันอ่�นข่�ว

ภ�ษ�อังกฤษ

1. นางสาวรุ่งรัตน์ ลิม

ทวีสมเกียรติ

- ก�รแข่งขันแต่งคำ�

ประพันธ์ภ�ษ�ไทย

1. นางสาวภัทรภร 

น้อยวานิช

2. นางสาวสิริกาญจน์ 

โพธิ์จำาเริญ

- ก�รแข่งขันเขียน

เหม�ะคว�มง�มภ�ษ�

1. นางสาวศิริลักษณ์ 

สรรศรี

- ก�รแข่งขันทักษะ

ด้�นมัคคุเทศก์โดยเน้น

ภ�ษ�ไทย

1. นางสาวอภิชญา สี

ทองสุก

- ก�รประกวดม�รย�ท

ไทย

1. นายพงศกร โชค

ธนา

2. นางสาววริศรา พร

เลิศพงศ์
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ลำ�ดับ มห�วิทย�ลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย 2 ร�งวัล รวม

7 คณะศิลปศาสตร์ 

มทร.ตะวันออก

1 ประเภท 1 ประเภท 4 ประเภท 2 ประเภท 8

- ก�รแข่งขันก�ร

อ่�นออกเสียงภ�ษ�

ไทย

1. นางสาววรารัตน์ 

คิดนุนาม

- ก�รแข่งขันเขียน

เหม�ะคว�มง�มภ�ษ�

1. นางสาวพรรณ

วรท แสงช้าง

- ก�รแข่งขัน อ่�น

ออกเสียงภ�ษ�ไทย

1. นางสาวสุจิตราภ

รณ์ ศรีมะเริง

- ก�รแข่งขันกล่�ว

สุนทรพจน์ภ�ษ�

อังกฤษ

1. นางสาวดวงรัตน์ 

วินิจสุวรรณ

- ก�รแข่งขันร้อง

เพลงภ�ษ�อังกฤษ

1. นางสาวกรสุดา 

ประคองพวก

- ก�รแข่งขันเรียง

คว�มภ�ษ�อังกฤษ

1. นางสาววิภาดา  

โหมดทอง

- ก�รแข่งขันเขียน

เหม�ะคว�มง�มภ�ษ�

1. นางสาวรัตติยา ดึก

ภูมรินทร์

- ก�รแข่งขัน Cross 

word

1. นายธนกฤต บุญย

โชติมา

2. นางสาววรรณรัตน์ 

หงษ์สุวรรณ
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ลำ�ดับ มห�วิทย�ลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย 2 ร�งวัล รวม

8 คณะ

วิทยาศาสตร์

และศิลปศาสตร์ 

มทร.อิสาน

1 ประเภท 2 ประเภท - 4 ประเภท 7

- ก�รแข่งขัน Cross 

Word 

1. นางสาวมัททรี 

ดานขุนทด

2. นายชัชวาล จิตร

โคตร

- ก�รแข่งขันอ่�นข่�ว

ภ�ษ�อังกฤษ

1. นางสาวเสาวภาคย์ 

ไขรัมย์

- ก�รแข่งขันกล่�ว

สุนทรพจน์ภ�ษ�ไทย

1. นางสาวรุ่งนภา 

หอมเกตุ

- ก�รแข่งขันร้อง

เพลงภ�ษ�อังกฤษ

1. นายคณพศ ทอง

นวล

- ก�รแข่งขันโต้ว�ที

ภ�ษ�อังกฤษ

1. นางสาวพิมพ์นารา 

เพียรพิทักษ์

2. นางสาวพิมพ์นิภา 

เพียรพิทักษ์

3. นายศักดิ์กรินทร์ 

ตีเหลา

- ก�รแข่งขันประกวด

ม�รย�ทไทย

1. นายธนาวุฒิ  ลี้

โชติ

2. นางสาวปิยาภรณ์ 

แทนพลกรัง

- ก�รแข่งขันทักษะ

ด้�นมัคคุเทศก์โดย

เน้นภ�ษ�ไทย

1. นางสาวปาริชาติ 

บุญรอด
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ลำ�ดับ มห�วิทย�ลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย 2 ร�งวัล รวม

9 คณะบริการธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ 

มทร.ล้านนา

2 ประเภท - - 2 ประเภท 4

- ก�รแข่งขันเรียง

คว�มภ�ษ�อังกฤษ

1. นางสาวสุวิชาดา 

บุญสัตย์

- ก�รแข่งขันประกวด

ม�รย�ทไทย

1. นายวสันต์ คำานอก

2. นางสาวปรารถนา 

ฤทธิรอน

- ก�รแข่งขันโต้ว�ที

ภ�ษ�อังกฤษ

1. นางสาววารุณี 

อินทร์แป้น

2. นางสาวภาวิณี จัน

ทา

3. นางสาวสุรัชดา จู้

จ้อย

- ก�รแข่งขันอ่�นข่�ว

ภ�ษ�จีน

1. นางสาวนฎกร 

ก้อนสินธุ์
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ลำ�ดับ มห�วิทย�ลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย 2 ร�งวัล รวม

10 คณะอุตสาหกรรม

การโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว มทร.

รัตนโกสินทร์ *

- - - - -

* คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะ

การโรงแรมประเภททีมประสมหลายรางวัล แต่ไม่ได้นำามานับรวมในผลการแข่งขันครั้งนี้
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ลำ�ดับ มห�วิทย�ลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย 2 ร�งวัล รวม

11 วิทยาลัยการ

โรงแรมและการท่อง

เที่ยว มทร.ศรีวิชัย 

(ตรัง)

- - 3 ประเภท - 3

- ก�รแข่งขันทักษะ

ด้�นมัคคุเทศก์โดยเน้น

ภ�ษ�ไทย

1. นางสาวศิราพร ศรี

รัตน์

- ก�รแข่งขันอ่�นข่�ว

ภ�ษ�อังกฤษ

1. นายมนัสวี สุวรรศรี

- ก�รแข่งขันประกวด

จัดบอร์ดนิทรรศก�ร

1. นายอันดามัน สนธิ

ช่วย

2. นางสาวศุภศิริ เรือง

ขนาย
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สรุปค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร

             งบประมาณที่ใช้ในการดำาเนินโครงการเป็นงบประมาณของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร จำานวนทั้งสิ้น 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

งบประมาณ งบประมาณรายได้ประจำาปี 2561 จำานวนเงิน 350,000 บาท              

 1. ค่�ตอบแทน         83,400  บ�ท

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 1 คน × 1 ,000 บาท    1,000  บาท

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 22 คน × 1,500 บาท  33,000  บาท

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพิเศษ 3 คน × 1,800 บาท     5,400  บาท

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพิเศษ 22 คน × 2,000 บาท   44,000  บาท

          1. ค่�ใช้สอย                                                                              131,020  บ�ท

           - เงินรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำานวน 16 รายการ   44,800  บาท

                      ชนะเลิศ                   1,000 บาท (16 รายการ × 1,000 บาท)              16,000 บาท

                      รองชนะเลิศอันดับ 1      700 บาท (16 รายการ × 700 บาท)                11,200 บาท

                      รองชนะเลิศอันดับ 2      500 บาท (16 รายการ × 500 บาท)                  8,000 บาท      

                      รางวัลชมเชย 2 รางวัล    300 บาท (16 รายการ × 2 รางวัล × 300 บาท)   9,600 บาท 

           - เงินรางวัลการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ๑ รายการ    10,000  บาท

                      ชนะเลิศ                    4,000 บาท

                      รองชนะเลิศอันดับ 1     3,000 บาท 

                      รองชนะเลิศอันดับ 2     2,000 บาท

   รางวัลชมเชย 1 รางวัล  1,000 บาท                  

           - ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำาเนินงานและนักศึกษาช่วยงาน) 

             301 คน × 150 บาท × 1 มื้อ                                              45,150  บาท

           - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ (คณะกรรมการตัดสิน 

             คณะกรรมการดำาเนินงาน และนักศึกษาช่วยงาน) 301 คน × 35 บาท × 2 มื้อ      21,070  บาท

           - ค่าเช่าชุดการแสดงพิธีเปิด/ปิด                                     10,000  บาท

          2. ค่�วัสดุ                                                 135,580 บ�ท

           - ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายไวนิลตกแต่งสถานที่แข่งขัน     45,000  บาท

           - ค่าจ้างจัดทำาของที่ระลึก (ผู้เข้าร่วมงาน) 800 คน × 50 บาท      40,000  บาท

           - ค่าจัดทำาบอร์ดนิทรรศการ                   2,400  บาท

           - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน                17,380  บาท 

           - ค่าจ้างจัดทำาสูจิบัตร                                        21,000  บาท

           - ค่าจัดทำารูปเล่มรายงาน                                          4,900  บาท

  - ค่าถ่ายเอกสาร                   4,900  บาท

             รวมงบประม�ณทั้งสิ้น                                                                    350,000  บ�ท

             (ส�มแสนห้�หมื่นบ�ทถ้วน)
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
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 สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสำาหรับการ

ดำาเนินโครงการในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (X=4.23) 

 โดยข้อที่ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการอย่างคุ้มค่า ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (X=4.36) รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันในภาพรวมและความเหมาะ

สมในพิธีเปิด-ปิด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (X=4.31) และ (X=4.27) ตามลำาดับ

 สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 3 เฉพาะผู้เข้าแข่งขัน วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครสำาหรับการดำาเนินโครงการในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ มาก (X=4.19)

 โดยข้อที่ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจมากที่สุด คือ การได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถทางวิชาการ 

และการที่สามารถนำาความรู้ที่ได้รับจากการแข่งขันไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (X=4.22) รองลง

มาคือ การได้ใช้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านวิชาชีพและการได้นำาทักษะด้านวิชาชีพมาใช้ในการแข่งขัน ซึ่ง

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (X=4.19) และ (X=4.19) ตามลำาดับ

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ สำ�หรับก�รจัดก�รแข่งขัน ส�ม�รถแบ่งออกเป็น 4 ด้�น ดังนี้

 1. ด้�นก�รประช�สัมพันธ์

  1.1 ขอให้มีการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ เรื่องสถานที่การจัดการแข่งขัน และสถานที่รับ

ประทานอาหารให้ชัดเจน

  1.2 ควรเพิ่มป้ายบอกทาง สำาหรับเดินทางไปยังห้องหรือตึกที่ใช้สำาหรับการแข่งขัน

  1.3 ควรมีการตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมงานให้ครบถ้วน เนื่องจากมีหลายท่านไม่มี

รายชื่อในใบลงทะเบียน

 2. ด้�นนักศึกษ�ช่วยง�น

  2.1 ต้องมีใจบริการ

  2.2 ต้องมีข้อมูลสำาหรับการแข่งขันที่ถูกต้องและชัดเจน

  2.3 ต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

 3. ด้�นพิธีก�ร

  3.1 ระยะเวลาใน พิธีเปิด-ปิด ใช้เวลามากเกินไป โดยเฉพาะช่วงพิธีปิด

  3.2 การมอบรางวัลใช้เวลานานเกินไป

  3.3 พิธีกรเป็นกันเองมากเกินไป

  3.4 พิธีกรควรมีการเตรียมการและประสานงานกันมากกว่านี้
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 4. ด้�นก�รแข่งขัน

  4.1 ควรมีเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจน ไม่ควรเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาการแข่งขัน

  4.2 ไม่ควรจัดการแข่งแบบรวมกลุ่ม รวมสถาบัน

  4.3 ช่วงเวลาในการแข่งขันโต้วาที ในรอบแรกน้อยเกินไป

  4.4 ห้องสำาหรับเก็บตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันกับห้องสำาหรับการแข่งขันควรอยู่ใกล้กัน

  4.5 ควรมีการแจ้งชื่อนักศึกษาและชื่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษาทุกครั้งที่เริ่มการแข่งขัน

  4.6 ช่วงเวลาที่มีการแข่งขันควรมีช่วงเวลาพักระหว่างการแข่งขัน

  4.7 การแข่งขันที่ต้องใช้สมาธิ ควรจัดห้องแข่งขันที่ห่างจากเสียงรบกวน

  4.8 ควรมีการแข่งขันที่หลากหลายมากกว่านี้

เกณฑ์ก�รประเมิน

 คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง  มากที่สุด

 คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  มาก

 คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  น้อย

 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  น้อยที่สุด

----------------------------------------
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ภาคผนวก ก
คำาสั่งและรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
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ภาคผนวก ข

กำาหนดการพิธีเปิด

ประเภทการแข่งขันและสถานที่

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ



กำ�หนดก�รพิธีเปิดก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�รศิลปศ�สตร์ร�ชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 12 กุมภ�พันธ์ 2561

ณ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยก�รพระนคร

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

08.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฯ

09.00 น. - ประธานในพิธี (รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

                     ราชมงคลพระนคร) มาถึงบริเวณพิธี 

  - ประธานการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงาน

      (ผศ. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร)

  - ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันฯ 

09.30 น. - ชมการแสดงพิธีเปิดจาก คณะศิลปะศาสตร์  มทร.พระนคร (เจ้าภาพ) 

  - ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนหน่วยงานของแต่ละ มทร.

  - แขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

  - ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ชมนิทรรศการแสดงผลงานของทุกหน่วยงาน 

      ทั้ง 9 มทร.  

  - ประธานในพิธีเดินทางกลับ

    เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันฯ

10.00 น. - เริ่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกประเภท

15.00 น. - นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาการแข่งขันทุกประเภทรายงานตัวเข้ารับรางวัล

15.30 น. - พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

  - ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี

    (รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

  - ประธานจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานผลการแข่งขัน

    (ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร)

  - ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน

                     ในแต่ละประเภท

  - ประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขัน

  - พิธีมอบสัญลักษณ์การแข่งขันให้แก่เจ้าภาพในปีถัดไป และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทน

                     หน่วยงานต่าง ๆ

  - ชมการแสดงพิธีปิดจาก คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย (เจ้าภาพปีถัดไป)

  - ประธานในพิธี ผู้ได้รับรางวัล และแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

16.30 น. - เสร็จสิ้นพิธีการปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคล

                    แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
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1.4 เกณฑ์การแข่งขันครอสเวิร์ด (Crossword Game)
 1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
 1. เป็นนักศึกษาจากหน่วยงานที่อยู่ในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์
 2. ไม่เป็นผู้เข้าแข่งขันในประเภทอื่น
 2.  ประเภทและจำานวนผู้เข้าแข่งขัน
  1. แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 2 คน
  2. จำานวนผู้เข้าแข่งขัน  2 คน
 3.  วิธีดำาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
       1. ใช้กติกาการแข่งขันครอสเวิร์ด โดยสมาคมครอสเวิร์ด เอแม๊ท คำาคมและโซดูกุ แห่งประเทศไทย
                2. จัดการแข่งขัน 35 นาทีต่อรอบ (2ทีมแข่งขัน) พร้อมกันทุกทีม โดยแข่งขัน 2 กระดานต่อรอบ
                3. ให้แต่ละทีมจับเบี้ย 1 ตัว เพื่อหาผู้เริ่มเล่น หากทีมใดได้ตัวอักษรใกล้กับตัวอักษร A มากที่สุด
จะได้เป็นผู้เริ่มเล่นก่อน
      4. แต่ละทีมจับเบี้ย 1 ตัว เพื่อเริ่มการแข่งขัน
               5. การลงคำาศัพท์แต่ละครั้ง แต่ละทีมมีเวลา 1 นาที
               6. ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ Challenge ได้ไม่จำากัดจำานวนครั้ง
               7. หากมีการ Challenge แล้วพบว่าไม่สามารถใช้คำาศัพท์นั้นได้ให้เอาคำาศัพท์ที่ลงนั้นออกโดยไม่
หักคะแนนใดๆ แต่หมดสิทธิ์ลงคำาศัพท์ในครั้งนั้น ทั้งนี้ให้ตรวจสอบคำาศัพท์จากพจนานุกรมครอสเวิร์ดเกม โดย
สมาคม  ครอสเวิร์ด เอแม็ทคำาคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย
               8. เมื่อมีการลงคำาศัพท์ในแต่ละครั้งจะต้องจับเบี้ยเพิ่มแกให้ครบ 7 ตัว เพื่อใช้คำาศัพท์ในครั้งต่อไป
               9. เมื่อครบเวลาแข่งขัน 35 นาที และมีเบี้ยเหลืออยู่ในกองกลาง ให้แต่ละทีมจับเบี้ยเพิ่มให้ครบ 7 
ตัวจากนั้นนำาคะแนนของเบี้ยทั้งหมดมารวมกัน แล้วลบออกจากคะแนนการลงคำาศัพท์
               10. หาเบี้ยหมดจากกองกลางแล้ว และครบการแข่งขัน 35 นาที ให้นำาคะแนนของเบี้ยของแต่ละ
ทีมที่เหลือมารวมกัน แล้วลบออกจากคะแนนการลงคำาศัพท์
               11. กรณีที่ทั้งสองทีมมีคะแนนเท่ากันให้ต่อเวลาการแข่งขัน 10 นาที
               12. ทีมใดมีคะแนนมากกว่า ถือว่าเป็นผู้ชนะ
               13. ทีมใดที่รวมคะแนนทั้ง 2 กระดานได้คะแนนมากที่สุด ถือว่าเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
               14. ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากำาหนดเวลาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือเป็นสิทธิ์ขาด
               15. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
        4. เกณฑ์การให้คะแนน  ด้วยวิธีการนับแต้ม ทีมไหนแต้มสูงกว่าคู่แข่งเป็นผู้ชนะ
 5. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันใช้ คณะกรรมการภายนอก
 6. สถานที่การแข่งขัน   ห้องแข่งขัน ๑๑๑๕-๑๑๑๖ อาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์
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แต่นักศึกษา
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     ความถูกต้องในการอ่านออก

ผลการแข่งขันถือเป็นสิทธิของกรรมการและถือเป็นที่สุด
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ภาคผนวก ค

รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน
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ภาคผนวก ง

ภาพกิจกรรมโครงการ



ภาพกิจกรรม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
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