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แบบเสนอขออนุมัติโครงการ ประจาปีการศึกษา 2560
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยาน 2560)
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1. ชื่อโครงการ โครงการการแข่งขันการแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์ชวนเที่ยวบ้านเกิด

“ท่องเที่ยวชุมชน.....เก๋ไก๋สไตล์ขาเลาะ”
รหัสโครงการ
2. ลักษณะโครงการ (ใส่เครื่องหมาย  ในช่องประเภท และวิธีดาเนินการ)
2.1 ประเภท
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการพัฒนางานเดิม
2.2 วิธีดาเนินการ
 ดาเนินการเอง
 ร่วมมือกับหน่วยงาน ....................................
3. ความสอดคล้องของโครงการ
3.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์
สากลและภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพด้านวิชาการ เทคโนโลยีและการบริการ
สังคม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในชุมชนและท้องถิ่น
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน
3.2 สอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพภารศึกษา
 องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชีท้ ี่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ...........................
4. การบูรณาการโครงการ
 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์การแข่งขัน เพื่อนาไปใช้ในการทางานในอนาคต
 การวิจัย ระบุโครงการวิจัย
............................................................................................
 อื่น ๆ (ระบุ)
............................................................................................
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5. หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจั ดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มุ่งเน้นการสนับสนุนทาง
วิชาการเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในวิชาการและวิชาชีพ
จึงได้กาหนดจัดโครงการ การแข่งขันการแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์ชวนเที่ยวบ้านเกิด “ท่องเที่ยวชุมชน.....เก๋ไก๋สไตล์ขา
เลาะ” ขึ้น โดยการเชิญสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขัน การแสดงบทบาทเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น นาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว
ในภูมิลาเนาของนักศึกษา หรือสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่นักศึกษาศึกษาอยู่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านวิชาชีพ
มัคคุเทศก์ การกระตุ้นให้มีความสานึกรักบ้านเกิด และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการและวิชาชีพร่วมกับสถาบันการศึกษา
เครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน อันเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล โดย การแข่งขัน
ดังกล่าว จะจัดขึ้นในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทั้งนี้สาขาวิชาคาดหวังให้มีสถานศึกษาส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันอย่างน้อย 10 สถาบัน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาการจัดการการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ได้มีเวทีในการพัฒนาศักยภาพ
เสริมสร้างประสบการณ์และแสดงความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
6.2 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาและเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และวิชาชีพ
6.3 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน อันเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล
7. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
7.1 เชิงคุณภาพ
1) นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาการจัดการการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้มีเวทีในการพัฒนาศักยภาพ
เสริมสร้างประสบการณ์และแสดงความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
2) สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสถาบันการศึกษาและเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และวิชาชีพ
3) ส่งเสริมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน อันเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล
7.2 เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมโครงการ รวม 200 คน ดังนี้
1) นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ
2) อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ
3) นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
8. สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จานวน 10 คน
จานวน 20 คน
จานวน 170 คน
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10. ลักษณะการดาเนินโครงการ
10.1 ขั้นเตรียมการ
10.1.1 จัดเตรียมคณะกรรมการดาเนินงาน
10.1.2 ประชุมอาจารย์และนักศึกษาเพื่อเตรียมงาน และมอบหมายงาน
10.1.3 จัดทาโครงการ และเสนออนุมัติโครงการ
10.1.4 ประสานงานเตรียมโครงการ
10.1.5 จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ
10.2 ขั้นดาเนินการ
10.2.1 ดาเนินโครงการ
10.3 ขั้นประเมินผล
10.3.1 แจกแบบประเมินโครงการ/ประเมินจานวนผู้เข้าร่วมงาน
10.3.2 สังเกตการณ์ โดยสัมภาษณ์มัคคุเทศก์ที่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อรับทราบผลการฝึกการเป็นมัคคุเทศก์ของนักศึกษา
10.3.3 สรุปโครงการ /ภาพกิจกรรม
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ รวม 200 คน ดังนี้
1) นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ
2) อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ
3) นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

จานวน 10 คน
จานวน 20 คน
จานวน 170 คน

13. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
14.1 นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาการจัดการการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ได้มีเวทีในการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้าง
ประสบการณ์และแสดงความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
14.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาและเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ
14.3 ส่งเสริมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน อันเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล
14.4 เผยแพร่ชื่อเสียงของสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการดาเนินงานที่ผา่ นมา
ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
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15. กาหนดการ
กาหนดการ
โครงการการแข่งขัน การแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์ชวนเที่ยวบ้านเกิด
“ท่องเที่ยวชุมชน.....เก๋ไก๋สไตล์ขาเลาะ”
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
*****************************************************************************************
08.30 น.
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้เข้าชม ลงทะเบียน
09.00 น.
พิธีเปิด การแข่งขันโครงการการแข่งขัน การแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์“ชวนเที่ยวบ้านเกิด”
- ประธานในพิธี คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
- กล่าวรายงานโดย ผศ.พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม ประธานสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
09.30 น.
จับสลากลาดับการแข่งขัน
09.45 น.
เริ่มการแข่งขัน การแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์ชวนเที่ยวบ้านเกิด ในรอบแรก
10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น.
เริ่มการแข่งขันการแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์ชวนเที่ยวบ้านเกิด ในรอบแรก (ต่อ)
12.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
รับฟังข้อแนะนาจากคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
13.30 น.
ประกาศผลผู้ผา่ นเข้ารอบที่ 2 และจับสลากหัวข้อและลาดับในการนาเสนอ
14.00 น.
รับประทานอาหารว่าง
14.15 น.
เริ่มการแข่งขันในรอบที่ 2
15.30 น.
ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดเรียงความ ชวนเที่ยวบ้านเกิด โดยสภาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
ประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขันแสดงบทบาทสมมติการเป็นมัคคุเทศก์ชวนเที่ยวบ้านเกิด
โดย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
16.00 น.
พิธีปิด โครงการจัดแข่งขันแสดงบทบาทสมมติชวนเที่ยวบ้านเกิด
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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16. เงื่อนไขการสมัครและแข่งขัน
1. เป็นการแสดงบทบาทสมมติการเป็นมัคคุเทศก์ (เดี่ยว) สถาบันการศึกษาละ 1 คน ไม่กาหนดชั้นปี
2. นักศึกษาต้องแสดงบัตรนักศึกษาในวันแข่งขัน วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เริ่มลงทะเบียน 08.30 - 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมดอกปีบ อาคาร 3 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3. กาหนดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยส่งใบสมัครได้ทาง
Fax. 042 – 340710 หรือ อีเมลล์ jiraporn.junla@gmail.com
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
อาจารย์จิรพร จันลา โทร. 094-2757557
อาจารย์ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์ โทร. 084-0300713
17. กติกาการแข่งขัน
การแข่งขันแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์ชวนเที่ยวบ้านเกิด “ท่องเที่ยวชุมชน.....เก๋ไก๋สไตล์ขาเลาะ” แบ่งเป็น 2 รอบ
ดังนี้
รอบที่ 1
1. ให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์ นาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในภูมิลาเนาของตนเอง หรือแหล่งท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดที่กาลังศึกษาอยู่ โดยไม่จากัดประเภทและจานวนของแหล่งท่องเที่ยวที่จะนาเสนอ
2. สามารถใช้รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกผ่านการนาเสนอทางคอมพิวเตอร์ได้ เช่น โปรแกรม Microsoft PowerPoint
Microsoft Word เป็นต้น แต่ไม่อนุญาตให้มีข้อความใดๆ นอกจาก รูปภาพ
3. ลาดับขั้นของการพูดประกอบด้วย 6 ลาดับ ดังนี้
3.1 Introduction (เกริ่นนา) ให้แนะนาตัวผู้เข้าแข่งขันและทีมงาน (สมมติ) พร้อมทั้งทบทวนรายการนาเที่ยว (สมมติ)
3.2 Sight Explanation (การบรรยายสภาพแวดล้อม) เป็นการบรรยายสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ฯลฯ ของจังหวัดที่จะนาเที่ยว
3.3 Approaching (การนาเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว) เป็นการบรรยายภูมิหลังประวัติความเป็นมา ตานาน ที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งท่องเที่ยว
3.4 Site Explanation (การบรรยายภายในแหล่งท่องเที่ยว) เป็นการบรรยายในข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยว เช่น อธิบาย
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ฯลฯ ของแหล่งท่องเที่ยวนัน้
3.5 Day end summary (การสรุปท้ายวัน) เป็นการกล่าวสรุปว่าได้นานักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมที่ใดบ้าง
3.6 Farewell speech (การกล่าวคาอาลา) เป็นการกล่าวคาอาลานักท่องเที่ยว
4. ให้นาเที่ยวโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ใช้เวลาในการพูดแสดงบทบาทสมมติ ไม่เกิน 10 นาที
5. เมื่ อน าเที่ ยวโดยใช้ ภาษาไทยเสร็จ แล้ว ให้ ผู้เข้า ร่วมการแข่ง ขัน เชิญ ชวนท่องเที่ ยวบ้ านเกิด โดยใช้ ภาษาอั งกฤษ
กาหนดเวลาไม่เกิน 3 นาที
6. เมื่อการแสดงบทบาทสมมติเสร็จสิ้น จะให้มีการตอบคาถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของอีสาน
คนละ 1 ค าถาม ซึ่ ง คาถามดั ง กล่ า ว ที่ ม าจากอาจารย์ ในสถาบั น การศึกษาที่ ส่ ง นั ก ศึกษาเข้า ร่ว มการแข่ง ขัน และคาถามจาก
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซึ่งจะให้นักศึกษาจับสลากคาถาม เพื่อทดสอบปฏิภาณไหวพริบ
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รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ
1. เกณฑ์การแข่งขันในรอบที่ 2 จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 5 คน จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด
2. ผู้เข้ารอบจะทาการจับสลากเลือกหัวข้อสาหรับใช้ในการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยจะมีเวลาในการเตรียมตัว 15 นาที โดย
สามารถค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้ให้ (หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันคือ นาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
3. ใช้ วิ ธี การจั บ สลากล าดั บ หมายเลขผู้ เข้า แข่ง ขัน และให้ แสดงบทบาทสมมติ การเป็ น มั คคุเ ทศก์ โดยใช้หลั กการพู ด
ตามลาดับขั้นของการพูด 6 ลาดับ ตามหัวข้อที่ผู้เข้าแข่งขันจับสลากได้
4. เมื่อแสดงบทบาทสมมติเสร็จสิ้น จะให้มีการตอบคาถามจากคณะกรรมการตัดสิน เกี่ยวกับความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวที่
นาเสนอ คนละ 1 คาถามเพื่อทดสอบปฏิภาณไหวพริบ
5. ให้นาเที่ยวโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ใช้เวลาในการพูดแสดงบทบาทสมมติไม่เกิน 10 นาที
ข้อกาหนดอื่นๆ
1. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เหมาะสมกับการแสดงบทบาทเป็นมัคคุเทศก์
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
18. เกณฑ์การตัดสิน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

หลักเกณฑ์การตัดสิน
ลาดับการนาเสนอ ข้อมูล เรื่องราวการนาเสนอ
ความรู้และสาระในการนาเที่ยว
การใช้ภาษา อักขระ วิธีในการพูด การออกเสียง
บุคลิกภาพ ท่วงท่า ลีลา การใช้สายตา การแต่งกาย
ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคาถาม
การรักษาเวลา
รวม

คะแนน
30
20
20
15
10
5
100

19. กรรมการตัดสิน
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขันแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์
1. นายสุระชาติ สวนทรัพย์ ผู้จัดการบริษัทนาเที่ยว Charlie connection travel & tour อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรัฐ
และเอกชน วิทยากรอบรมมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์อาวุโสทั่วไปต่างประเทศ (เคยได้เป็นผู้นา
เที่ยวให้กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา)
2. นายทินกร ทองเผ้า
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัด
อุดรธานี และผู้จัดการบริษัทนาเที่ยวทินกรทัวร์
3. นายวิทวัส ลาภชุ่มศรี มัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ และวิทยากรด้านการท่องเที่ยว การให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์
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20. รางวัลการแข่งขัน
ชนะเลิศอันดับที่ 1 มี 1 รางวัล
ประกอบด้วย
1. เงินสด 3,000 บาท
2. โล่เกียรติยศและเกียรติบัตรจากสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 มี 1 รางวัล
ประกอบด้วย
1. เงินสด 2,000 บาท
2. โล่เกียรติยศและเกียรติบัตรจากสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 มี 1 รางวัล
ประกอบด้วย
1. เงินสด 1,000 บาท
2. โล่เกียรติยศและเกียรติบัตรจากสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล
ประกอบด้วย
1. เงินสด 500 บาท
2. เกียรติบัตรจากสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รบั เกียรติบัตรจากสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทุกคน
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
การแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์ชวนเที่ยวบ้านเกิด
“ท่องเที่ยวชุมชน.....เก๋ไก๋สไตล์ขาเลาะ”
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1. ชื่อสถาบันการศึกษา ........................................................................................................................................................................
2. ชื่อผู้เข้าแข่งขันมัคคุเทศก์

..............................................................................................ชั้นปี...............................................

3. อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม .................................................................................................................................................................
4. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมชมการแข่งขัน ............................................................................................................................................
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ..............................................................................................................................................................
6. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการจัดแสดงผลงานนักศึกษาของสถาบันการศึกษาท่าน
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม
หากท่านประสงค์เข้าร่วมแสดงผลงานนักศึกษาขอให้ท่านอธิบายลักษณะการจัดนิทรรศการโดยย่อ
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผู้เข้าแข่งขันทราบถึงหลักเกณฑ์ในการแข่งขันครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามเกณฑ์การตัดสินดังกล่าวทุกประการ และยอมรับ
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐานการสมัครแข่งขันครั้งนี้
ลงชื่อ.........................................................ผู้แข่งขัน
(...........................................................)
ลงชื่อ.........................................................อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
(............................................................)
วันที่ ........ เดือน .............................. พ.ศ. 2560
หมายเหตุ:
1. ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
2. จานวนผู้เข้าแข่งขันสถาบันการศึกษาละ 1 คน
3. ขอความกรุณาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมร่วมเดินทางมาในวันแข่งขันด้วย และให้ท่าน
เตรี ย มข้ อ ค าถาม 1 ข้ อ เกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอีสาน เพื่อใช้ในการตอบคาถาม
ในการแข่งขันรอบที่ 1 (คาถามนี้จะถูกเขียนขึ้นพร้อมกันต่อหน้า
คณะกรรมการตัดสินและ อาจารย์จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมในวันแข่งขัน)
4. อุปกรณ์สาหรับจัดแสดงผลงานที่ มรภ.อุดรธานี ได้เตรียมให้สถาบันการศึกษาท่าน ในกรณีที่ท่านประสงค์เข้าร่วมการจัดแสดงผล
งานนักศึกษา ได้แก่ โต๊ะขนาด 60 ซม. X 180 ซม. 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว และ ปลั๊กไฟ 1 ตัว
5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องส่งใบสมัครภายใน วันที่ 11 สิงหาคม 2560
ติดต่อส่งเอกสาร ได้ที่ อ.จิรพร จันลา โทรสาร. 042 - 340710 อีเมล์ jiraporn.junla@gmail.com
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แผนผังบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3

