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การแขงขันทักษะทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว
กิจกรรมที่ 16 : การปฏิบัติการทักษะมัคคุเทศก (บรรยายใหความรูแกนักทองเที่ยว)
กําหนดการแขงขัน : 1. บรรยายภาษาไทย วัน อังคาร ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น.
2. บรรยายภาษาอังกฤษ วัน อังคาร ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
สถานที่ : หองประชุมเพทาย อาคารเพชรน้ําหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การแขงขัน : ประเภทบุคคล
ผูประสานงาน : นางสาวนิสากร คุณวงศ โทร. 085-9299659
กติกาการแขงขัน
1. แตละสถาบันสงผูเขาแขงขัน (แขงขันประเภทบุคคล) ดังนี้
1.1 มัคคุเทศกบรรยายภาษาไทย จานวนไมเกิน 3 คน
1.2 มัคคุเทศกบรรยายภาษาอังกฤษ จานวนไมเกิน 3 คน
2. ผูเขาแขงขันใชเวลาในการนาเสนอขอมูลที่นาสนใจและถูกตองอยางเหมาะสม คนละ 10 นาที โดย
วิธีการจับฉลากลําดับกอนหลัง
3. ผูเขาแขงขันบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หัวขอบรรยาย “เสนหบานเกิด” ทั้งนี้ แตละ
มหาวิทยาลัยสงเรื่องและภาพที่จะใชแขงขันใหกับเจาภาพ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 ทาง Email :
nisakorn.pbru@gmail.com
4. การแตงกายของผูเขาแขงขันใหเปนไปตามชุดเครื่องแบบนักศึกษา ชุดเครื่องแบบของสาขาวิชาแต
ละมหาวิทยาลัย หรือ Theme เสนหบานเกิด
5. สถานการณในการบรรยาย เปนการบรรยายใน Theme เสนหบานเกิด และมีสถานการณบังคับให
แกปญหาแบบไมระบุปญหา สถานการณจะเปนไปตามคณะกรรมการกําหนด
6. รางวัลในการแขงขันแบงเปน 2 ประเภทคือ บรรยายภาษาไทย และ บรรยายภาษาอังกฤษ โดย
เรียงตามลาดับคะแนน ลาดับที่ 1-3 ของแตละประเภท
7. การตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
เกณฑการใหคะแนน
บรรยายภาษาไทย
1. บุคลิกภาพ
2. ขอมูลทีน่ ําเสนอนาสนใจมีความถูกตอง
3. การสื่อสารภาษาไทยที่ถูกตอง
4. การบรรยายใชเวลาที่กําหนด
5. ไหวพริบในการแกสถานการณทั่วไป

บรรยายภาษาอังกฤษ
25 คะแนน
1. บุคลิกภาพ
20 คะแนน
35 คะแนน 2. ขอมูลที่นําเสนอนาสนใจมีความถูกตอง 40 คะแนน
20 คะแนน 3. การสื่อสารภาษาอังกฤษที่เปนธรรมชาติ 30 คะแนน
10 คะแนน 4. การบรรยายใชเวลาที่กําหนด
10 คะแนน
10 คะแนน 5. ไหวพริบในการแกสถานการณทั่วไป
10 คะแนน
รวม 100 คะแนน
รวม 100 คะแนน
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คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :
1. ตัวแทนจากมัคคุเทศกอาชีพ
2. นักวิชาการดานการทองเที่ยว

3. นักวิชาการดานประวัติศาสตร
4. นักวิชาการดานภูมิศาสตร/ทรัพยากร

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.
2.
3.
4.
5.

นายสุรศักดิ์ น้ําสมบูรณ
นางสาวศิริมา สินทรัพย
นางสาวศุภานัน เเยมภู
น.ส.สิรธี ร สืบสุข
นางสาวนิสากร คุณวงศ

อาจารยผูควบคุม
1. อาจารย ดร.มลทิชา แจมจันทร
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวสุมณี หวังพรสมบัติ
นางสาวชนนิกานต เสนารา
นางสาวพิมพชนก นันธิกุล
นางสาวนันทิกานต จินดาสิงห
นางสาวจุฑารัตน จันทรนวล
นางสาวพรพิมา พิพัฒนกิจไพศาล

อาจารยผูควบคุม
1. อาจารย ดร.กนกวรรณ แสนเมือง
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวมัณฑิรา คุณาวิวัฒน
นางสาวเยาวดี ชัยโชค
นางสาวชลดา พรมฤทธิ์
นางสาวอริสรา ตันเจริญ
นางสาวณัฐธิกา นําพา
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7. นายปฐมพร จัดนอก
8. นายอลงกรณ ฉลาด
9. นางสาวรักษา ทองบอมะกรูด
10. นางสาวอารีรัตน ฟกเย็น
อาจารยผูควบคุม
1. ดร.มัสลิน บัวบาน
2. ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวมาริสา ขําหยี่
นาย สนทะยา นายรัตนกร พงษสมบูรณ
นายธเนศ รุงแจง
นางสาวดรุณี จินดาพันธ
นางสาวกฤษณา โตบางปา

อาจารยผูควบคุม
1. ดร.เศกสิทธิ์ ปกษี
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