
PCNK GAMES 37 

 

1 ส ำนกัสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรีุ ณ วนัองัคำรท่ี 3 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 

 

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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2 ส ำนกัสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรีุ ณ วนัองัคำรท่ี 3 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 

 

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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3 ส ำนกัสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรีุ ณ วนัองัคำรท่ี 3 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 

 

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 

 


