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การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียน  #8  
(HU DEW Contest)                    

งานหาดใหญ่แฟร์  2012  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
----------------------------------------- 

1. วัตถุประสงค์  
1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาหาความรู้  ตลอดจนพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความรู้ความสามารถ  และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน

ต่างๆ 
 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน     

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และ ระดับ ปวช. ของโรงเรียน 14 จังหวัดในเขตภาคใต้   
 

3. ก าหนดการ และสถานท่ีจัดการแข่งขัน  
 แข่งขันวันที่ 12 มกราคม 2555   ณ ห้อง  U-204 อาคาร U-Plaza และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   
(ห้อง Com 2  ห้อง Com 3 ห้อง Com 4)  อาคารสงขลา  และ ห้อง 3-406 อาคารสุราษฎร์ธานี  

08.00 น. - 08.30 น. ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน ณ ห้อง U 204 อาคาร U-Plaza 
08.30 น.-  09.00 น. พิธีเปิด โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่    
09.00 น. - 12.00 น. 1. การแข่งขัน โปรแกรม  Microsoft word และ Microsoft Excel  
  2. การแข่งขัน การเขียนโปรแกรม 

    3. การแข่งขัน การประกอบเคร่ืองและลงโปรแกรม   
    4. การแข่งขัน การออกแบบเว็บมัลติมีเดีย 

12.00 น. - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 น. - 14.30 น. บรรยายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
14.30 น. – 15.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน และ มอบรางวัล โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่    
  ณ ห้อง U-204 อาคาร U-Plaza 
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4. ระเบียบการแข่งขันโดยสังเขป 
แข่งขันประเภท Microsoft Word และ Microsoft Excel  (รับ 30 ทีมเท่านั้น) 
กติกาการแข่งขัน 

1. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง 
2. จํานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน ( 1 เคร่ือง) 
3. โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน MS Word และ MS Excel Version  2010  (ภาษาอังกฤษ) 

เนื้อหาท่ีใช้ในการแข่งขัน 
Microsoft Word   
1. สร้างและจัดการกับเอกสาร 
2. จัดรูปแบบและองค์ประกอบเนื้อหา 
3. ทํางานกับรูปภาพและตาราง 
4. มุมมองเอกสาร 
5. ความปลอดภัยและการเผยแพร่เอกสาร 
Microsoft Excel   
1. สร้างและจัดการกับข้อมูล 
2. จัดรูปแบบการแสดงข้อมูล 
3. ทํางานกับสูตรและฟังก์ชัน 
4. ทํางานกับตารางและกราฟ 
5. การป้องกันเอกสาร 

 
แข่งขันประเภท การเขียนโปรแกรม  (รับ 30 ทีมเท่านั้น) 
กติกาการแข่งขัน 

1. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
2. จํานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน ( 1 เคร่ือง) 
3. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใช้ภาษาในการเขียนคือ C , Pascal , Visual Basic 6.0 และ     Visual 

Studio 2005 
4. การสอบจะใช้คําสั่งพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม เช่น คําสั่งการตัดสินใจ , คําสั่งการวนลูป    

เป็นต้น 
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แข่งขันประเภท การประกอบเครื่องและลงโปรแกรม (รับ 30 ทีมเท่านั้น) 
กติกาการแข่งขัน 

1. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
2. จํานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน 
3. ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 
4. ติดตั้งโปรแกรม Windows 7 ,โปรแกรม Linux SIS 6.01  และโปรแกรมแอพพลิเคชั่นต่างๆ 

กําหนดค่าการใช้งานตามคําสั่ง  
อุปกรณ์ท่ีผู้แข่งขันจะต้องน ามา 

1. ไขควงสําหรับการถอดประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. Case พร้อม Power Supply 
3. Mainboard ไม่จํากัดรุ่น และ ยี่ห้อ 
4. CPU  

- ไม่จํากัดยี่ห้อ  
- ความเร็วของสัญญาณนาฬิกาไม่เกิน 3 GHz  
- จํานวน Core  ของ CPU ไม่เกิน 2 Core 

5. RAM ไม่จํากัดรุ่น ยี่ห้อ 
- ความจุไม่เกิน 2 GB 

6. CD-ROM ไม่จํากัดรุ่น ยี่ห้อ (สามารถอ่าน DVD ได้) 
- ความเร็วในการอ่านไม่เกิน 52 X 

7. Hard disk ไม่จํากัดรุ่น ยี่ห้อ 
- ความจุไม่น้อยกว่า 80 GB 
- ความเร็วรอบในการหมุนไม่เกิน 7,200 รอบ/นาที 

8. Program Windows 7 Professional (Original) รุ่นไม่ตัดต่อดัดแปลงโปรแกรม 
9. Program Linux SIS 6.0.1  

 
หมายเหตุ  1. หากผู้เข้าร่วมแข่งขันนําอุปกรณ์มาไม่ถูกต้องหรือผิดกติกา ให้ถือว่าปรับตก 
     2. จอภาพ ทางผู้จัดแข่งขันจะเป็นผู้จัดหาให้ (ผู้แข่งขันจะนํามาเองก็ได้) 
     3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันให้แยกเป็นชิ้น เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ 
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แข่งขันประเภท การออกแบบเว็บมัลติมีเดีย  (รับ 30 ทีมเท่านั้น) 
กติกาการแข่งขัน 

1. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
2. จํานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน  
3. พัฒนาเว็บมัลติมีเดียตามที่โจทย์กําหนดให้  โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS3  

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน 
การแข่งขันการใช้โปรแกรม MS Word และ MS Excel 
เกณฑ์การตัดสิน 

1. ความถูกต้องสมบูรณ์ของชิ้นงาน 
2. ความเร็วที่ใช้ในการแข่งขัน 

 
แข่งขันประเภท การเขียนโปรแกรม   
เกณฑ์การตัดสิน 

1. เกณฑ์การตัดสินจะยึดจากความถูกต้องของผลลัพธ์เป็นหลัก และโปรแกรมที่สามารถรันผลการ

ทํางานได้ 

2. หากมีกรณีที่ทีมผู้แข่งขันรันผลการทํางานได้ถูกต้องเสมอกัน จะตัดสินจากเวลาในการส่งเป็นหลัก 

การแข่งขันประกอบเคร่ืองและลงโปรแกรม 
เกณฑ์การตัดสิน 

1. ความถูกต้องของอุปกรณ์ที่ใช้งาน 
2. ความถูกต้องการทําตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายและความสมบูรณ์ของการใช้งานโปรแกรม 
3. ความเร็วที่ใช้ในการแข่งขัน 

 
แข่งขันประเภท การออกแบบเว็บมัลติมีเดีย   
เกณฑ์การตัดสิน 

1. ความคิดสร้างสรรค์ 
2. ความสวยงาม     
3. ความสอดคล้องกับเนื้อหา    
4. การสร้างภาพและลายเส้น    
5. การจัดองค์ประกอบของภาพ    
6. ความน่าสนใจของผลงาน   
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6. รางวัล 
1.รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร 4 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเกียรติบัตร 4 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองพร้อมเกียรติบัตร 4 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท 
4.รางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร 8 รางวัล รางวัลละ    800 บาท 
รวมเงินรางวัล 44,400  บาท 

 
7. ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัครเข้าแข่งขัน และข้อมูลผู้ประสานงานการแข่งขัน 

7.1  นักเรียนผู้สนใจสามารถดูรายลายละเอียดได้ที่  www.hu.ac.th/hatyaifair  หรือติดต่อสอบถามได้ที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

7.1.1 อาจารย์รัสมนต์  คําศรี   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ   
เบอร์โทรศัพท์  0-7420-0327  และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-3537-1007  
E-mail Address :  russamon@hu.ac.th 

7.1.2 อาจารย์จิรนันท์  สมนวล  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ   
เบอร์โทรศัพท์  0-7420-0326  และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1963-7486 
E-mail Address  : jiranan@hu.ac.th 

 7.2 สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6  มกราคม  2555  ดังนี้ 
7.2.1 ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ   

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
7.2.2 ส่งทางโทรสารที่หมายเลข  0-7459-8090 

http://www.hu.ac.th/hatyaifair
mailto:russamon@hu.ac.th
mailto:jiranan@hu.ac.th
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แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ HU DEW CONTEST  #8 

 
เรียน หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ชื่อ (สถาบัน / โรงเรียน) ............................................................................................................................... 
    ที่อยู่ .............................................................................................................................................................. 
    โทรศัพท์..............................................................โทรสาร ........................................................................... 
2. ขอส่งทีมแข่งขันในประเภทต่อไปนี้  (กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร) 
 รายชื่อนักศึกษาเข้าแข่งขันประเภท Microsoft Word และ Microsoft Excel  (รับ 30 ทีมเท่านั้น) 
 ทีมที่ 1 

1. ..............................................................................ระดับการศึกษา ................................................. 
2. ..............................................................................ระดับการศกึษา ................................................. 
ทีมที่ 2 

 1. ..............................................................................ระดับการศกึษา ................................................. 
2. ..............................................................................ระดับการศึกษา ................................................. 

รายชื่อนักศึกษาเข้าแข่งขันประเภท การเขียนโปรแกรม    (รับ 30 ทีมเท่านั้น) 
 ทีมที่ 1 

1. ..............................................................................ระดับการศกึษา ................................................. 
2. ..............................................................................ระดับการศกึษา ................................................. 
ทีมที่ 2 

 1. ..............................................................................ระดับการศึกษา ................................................. 
2. ..............................................................................ระดับการศกึษา ................................................. 

รายชื่อนักศึกษาเข้าแข่งขันประเภท การประกอบเคร่ืองและลงโปรแกรม (รับ 30 ทีมเท่านั้น) 
ทีมที่ 1 
1. ..............................................................................ระดับการศกึษา ................................................. 
2. ..............................................................................ระดับการศึกษา ................................................. 
ทีมที่ 2 

 1. ..............................................................................ระดับการศกึษา ................................................. 
2. ..............................................................................ระดับการศึกษา ................................................. 
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รายชื่อนักศึกษาเข้าแข่งขันประเภท  การออกแบบเว็บมัลติมีเดีย  (รับ 30 ทีมเท่านั้น) 
ทีมที่ 1 
1. ..............................................................................ระดับการศึกษา ................................................. 
2. ..............................................................................ระดับการศกึษา ................................................. 
ทีมที่ 2 

 1. ..............................................................................ระดับการศกึษา ................................................. 
2. ..............................................................................ระดับการศกึษา ................................................. 

หมายเหตุ ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 2 ทีม  

3. อาจารย์ผู้ควบคุมทีม 
 1. .............................................................................. โทรศัพท์ .......................................................... 
      2. .............................................................................. โทรศัพท์ .......................................................... 

4. ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน  เน่ืองจาก 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(................................................................) 

          อาจารย์ผู้ประสานงาน/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ : 

1. กําหนดการแข่งขันจะจัดขึน้ในวนัที่ 12 มกราคม  2555  เวลา  08.00-15.00 น.  ณ ห้อง U 204 อาคาร  U-Plaza 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารสงขลา และ อาคารสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ  คือ 
2.1  อาจารย์รัสมนต์  คําศร ี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบรหิารธุรกิจ   

 เบอรโ์ทรศัพท์  0-7420-03327  และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-3537-1007  
 E-mail Address :  russamon@hu.ac.th 

2.2 อาจารย์จิรนนัท์  สมนวล  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบรหิารธุรกิจ   
 เบอร์โทรศัพท์  0-7420-0326  และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1963-7486 
 E-mail Address  : jiranan@hu.ac.th 

3. สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแตบ่ัดนี้ถึงวันที่ 6  มกราคม  2555  ดังนี ้
3.1  ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
3.2 ส่งทางโทรสารที่หมายเลข  0-7459-8090 

mailto:russamon@hu.ac.th
mailto:jiranan@hu.ac.th
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การแข่งขัน MOS Olympic 2012 (โปรแกรม MS Word และ Excel 2010) ระดับภูมิภาค  #5 
งานหาดใหญ่แฟร์  2012  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

----------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์  

1) ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ บริษัท ARIT ตัวแทนจัดแข่งขันโครงการ 
MOS Olympic  2012 ประเทศไทย เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับประเทศ และ เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโปรแกรม MOS Olympic 
Worldwide Competition 2012 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน     
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับ ปวช.  ปวส. และระดับอุดมศึกษา  ของโรงเรียน 14 จังหวัด

ในเขตภาคใต้  โดยมีอายุระหว่าง 15-22 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555  และ ไม่เป็นผู้ชนะการแข่งขัน MOS 
Olympic 2011 
3. ก าหนดการ และสถานท่ีจัดการแข่งขัน  
 ผู้เข้าร่วมแข่งขันเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม MS Word หรือ Excel 2010 เวอร์ชันภาษาอังกฤษใน
วันที่ 13-14 มกราคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (ห้อง Com 2  และห้อง Com 3)  อาคารสงขลา  
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

วันที่ 13 มกราคม 2555  แนะนําวิธีการสอบ ติวเน้ือหา 
08.30 น. - 09.00 น. ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน ณ ห้อง 3-303   อาคารสุราษฎร์ธานี 
09.00 น.-  09.30 น. พิธีเปิด โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่    
09.30 น. - 10.30 น. แนะนําการสอบและติวเน้ือหา  
10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง/กิจกรรมจากไมโครซอฟท์  
  (ทางมหาวิทยาลัยจัดเลี้ยง)  
10.45 น. - 12.00 น. ติวเน้ือหา 
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ทางมหาวิทยาลัยจัดเลี้ยง) 
13.00 น. - 14.30 น. ติวเน้ือหา 
14.30 น. - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง/กิจกรรมจากไมโครซอฟท์  
  (ทางมหาวิทยาลัยจัดเลี้ยง) 
14.45 น. - 16.00 น. Workshop 
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วันที่ 14 มกราคม 2555   ติวเนื้อหา และ สอบแข่งขัน 
08.30 น. - 09.00 น. ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (ห้อง Com 2  และ    
                                         ห้อง Com 3) อาคารสงขลา   
09.00 น. - 10.30 น. ติวเน้ือหา  
10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง/กิจกรรมจากไมโครซอฟท์  
  (ทางมหาวิทยาลัยจัดเลี้ยง)  
10.45 น. - 12.00 น. ติวเน้ือหา 
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ทางมหาวิทยาลัยจัดเลี้ยง) 
13.00 น. - 14.00 น. Workshop 
14.00 น. - 15.30 น. การแข่งขันการใช้โปรแกรม MS Word และ Excel 2010 ณ ห้อง U-309 
15.45 น. - 16.30 น. ประกาศผลการแข่งขัน และ มอบรางวัล โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่    
  ณ ห้อง U-301  อาคารยูพลาซ่า 
หมายเหตุ: ก าหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับวิทยากรเห็นสมควร 

4. ระเบียบการแข่งขันโดยสังเขป 
     การแข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ  Microsoft Excel 
     กติกาการแข่งขัน 

1. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม โดยผู้สมัครเลือกสอบได้เพียง 1 โปรแกรมเท่านั้น รับสมัคร
โปรแกรมละ 30 คน ได้แก่ 

 1) Microsoft Word 2010 เวอร์ชันภาษาอังกฤษ 
 2) Microsoft Excel 2010 เวอร์ชันภาษาอังกฤษ 
2. การสอบแข่งขันจะใช้ระบบการสอบที่อิงมาตรฐานข้อสอบ MOS Certificate 
3. เวลาในการสอบ 50 นาที 
4. การสอบแข่งขันจะเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานได้จริง 
5. ข้อสอบ 1 ข้อ จะมีคําถามมากกว่า 1 คําถาม 
6. ภาษาที่ใช้ในการสอบ คือ ภาษาอังกฤษ 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน 
 ผู้แข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด ตามโควต้าจํานวนผู้เข้ารอบที่บริษัท ARIT กําหนด (ดู
จากสัดส่วนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด) จะได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศที่ TK Park กรุงเทพฯ 
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6. รางวัล 
 6.1  ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ 
 6.2  ผู้ที่ผ่านเข้ารอบในระดับภูมิภาค จะเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ในวันที่ 27 
มีนาคม 2555 ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และหากไดเ้ป็นผู้ชนะเลิศในระดับประเทศ ก็จะเป็นตัวแทน
ประเทศไทย แข่งขันในระดับโลก ที่ Las Vegas ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 
  6.3  รางวัลสําหรับผู้ชนะการแข่งขันในระดับประเทศ  

       1)  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ สหรัฐอเมริกา (โปรแกรมละ 1 คน) ซอฟต์แวร์จาก
บริษัทไมโครซอฟท์   ถ้วยรางวัล  และของรางวัลจากผู้สนับสนุนจํานวน 4 รางวัล (โปรแกรมละ 2 รางวัล) 
        2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จํานวน 4 รางวัล (โปรแกรมละ 2 รางวัล) ได้แก่   Netbook  
ซอฟต์แวร์จากบริษัทไมโครซอฟท์  ถ้วยรางวัล  และของรางวัลจากผู้สนับสนุน 
       3)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จํานวน 4 รางวัล (โปรแกรมละ 2 รางวัล) ได้แก่  เงินรางวัล 5, 000 บาท
ซอฟต์แวร์จากบริษัทไมโครซอฟท์  ถ้วยรางวัล  และของรางวัลจากผู้สนับสนุน 

                    หมายเหตุ   ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
7.  ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัครเข้าแข่งขัน และข้อมูลผู้ประสานงานการแข่งขัน 
  7.1  กิจกรรมพิเศษ 
         1)  การค้นหา Microsoft Office Talent 
               กิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมคือ “Microsoft Office Talent” เพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาที่มีความโดดเด่น 
ทั้งด้านความรู้ในการใช้โปรแกรม กล้าแสดงออก และมีใจรักในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอ่ืนจํานวน       
5 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของบริษัท ไมโครซอฟท์  
                         กติกาการตัดสิน 

 คณะกรรมการจะคอยติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ และค้นหาผู้ที่มีความโดดเด่นจาก
แคมป์ในภูมิภาคต่างๆ และคัดเลือกให้เหลือจํานวน 10 คน 

 ผู้เข้ารอบ 10 คน เข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายที่ TK park กรุงเทพฯ 
 คณะกรรมการจะคัดเลือกเพียง 5 คนเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการกับบริษัท Microsoft 

         2)  การประกวดการทํา Presentation 
               เนื่องด้วยทางผู้จัดโครงการต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักนํา
โปรแกรม Microsoft Office มาประยุกต์ใช้กับการทํางาน หรือการใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างแท้จริง ทางผู้จัดจึง
ได้จัดกิจกรรมพิเศษนี้ขึ้น โดยให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ถ่ายทอดความคิดผ่านการทํา Presentation ด้วยโปรแกรม          
MS PowerPoint Version 2010 ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีไมโครซอฟท์กับการศึกษา” หรือ “เทคโนโลยี
ไมโครซอฟท์กับสิ่งแวดล้อม” 
   



 - 14 - 

กติกาการตัดสิน 
 ผลงานที่ส่งมีความยาว 3- 5 นาที 
 ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น  
 ส่งผลงานมาที่บริษัท ARIT จํากัด ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555 โดยให้write เป็น CD   

หรือ  ส่ งม าท าง อี เ ม ล์  chutinthorns@ar.co.th  แ ล ะ ป ระ ก าศ ผล ผู้ ช นะ ใ นวัน ที่               
27 มีนาคม  2555  ที่ TK Park กรุงเทพฯ  

 ของรางวัล คือ ทุนการศึกษามูลค่า 8,000 / 5,000 / 3,000 บาท 
หมายเหต ุ  ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้แข่งขันมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว    
7.2  นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่  www.hu.ac.th/hatyaifair  หรือติดต่อ

สอบถามได้ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  
7.2.1  อาจารย์จิรนันท์  สมนวล  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ   

เบอร์โทรศัพท์  0-7420-0300  ต่อ  326  และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1963-7486 
E-mail Address : jiranan@hu.ac.th 

7.2.2  คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์ บริษัท ARIT จํากัด กรุงเทพฯ 
 เบอร์โทรศัพท์ 02-682-6355   
              E-mail Address : chutinthorns@ar.co.th 

7.3 สามารถสมัครได้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 - วันที่ 6 มกราคม 2555  ดังนี้   
7.3.1 ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซด์ www.arit.co.th 
7.3.2 กรอกใบสมัคร และชําระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (รวมภาษีแล้ว)โดยการโอนเงิน 

ดังนี้ 
                    ชื่อบัญชี :   บริษัท เออาร์ไอที จํากัด 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)  สาขาเจริญนคร  เลขที่บัญชี 024-2-64213-9 
 ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร  เลขที่บัญชี 038-2-81322-7 
 ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151-4-12144 -9 

7.3.3 หลังจากชําระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐาน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการ
ออกใบเสร็จมาที่  02-682-6355 หรือ  E-mail Address : chutinthorns@ar.co.th 

   หมายเหตุ   1. ค่าธรรมเนียมการโอนเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร หรือสถาบันการศึกษา 
       2.  ผู้สมัครทุกท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม 

                    3.  ผู้สมัครที่ต้องการที่พัก ต้องจัดหาและช าระค่าที่พัก และค่าเดินทางเอง 

http://www.arit.co.th/
mailto:chutinthorns@ar.co.th
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การแข่งขัน เบียร์เกมส์  #1 
งานหาดใหญ่แฟร์  2012  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

----------------------------------------- 
1.  วัตถุประสงค์  

1.1 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการบริหารภายใต้สถานการณ์จําลอง 
1.2 เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงระบบและความเข้าใจในเร่ือง ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ได้อย่างง่ายขึ้น 
1.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเห็นถึงปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการดําเนินธุรกิจ 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน     
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าของโรงเรียน 14 จังหวัดในเขตภาคใต้   

3. ก าหนดการ และสถานท่ีจัดการแข่งขัน  
วันที่    13 มกราคม  2555 ณ  ห้อง  U-301 อาคาร U-plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   
08.00 น. - 08.30 น. ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน ณ ห้อง U-301 อาคาร U-plaza 
08.30 น.-  09.00 น. พิธีเปิด โดย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ    
09.00 น. - 12.00 น.  1. บรรยายลักษณะการเล่นเกมส์   

   2. เปิดวีดีโอแสดงกระบวนการผลิตเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเบื้องต้น 
                                         เกี่ยวกับกระบวนการทํางานจริง   

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ทางมหาวิทยาลัยจัดเลี้ยง)  
13.00 น. - 15.00 น. การแข่งขันเบียร์เกมส์ 
15.30 น. - 16.30 น. ประกาศผลการแข่งขัน และ มอบรางวัล โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่    
  ณ ห้อง U-301 อาคาร U-plaza 

4. ระเบียบการแข่งขันโดยสังเขป 
4.1 จํานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 10 คน   
4.2 เวลาที่ใช้ในการแข่งขันรวม 3 ชั่วโมง 
4.3 เกมเร่ิมต้นจากจุดสมดุล คือ แต่ละคลังสินค้าจะมีเบียร์ 12 ลัง และผลิตเร่ิมแรก 4 ลังต่อสัปดาห์       

ผู้เล่นต้องมีเบียร์ 4 ลัง คงไว้เสมอ  
5. เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน 

ทีมที่มีการบริหารจัดการต้นทุนรวมต่ําที่สุดเป็นผู้ชนะ  
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6. รางวัล 
1.รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท 
4.รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 800 บาท 
รวมเงินรางวัล 11,100  บาท 

 
7. ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัครเข้าแข่งขัน และข้อมูลผู้ประสานงานการแข่งขัน 
             7.1 นักเรียนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

7.1.1  อาจารย์คุลยา  ศรีโยม  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 341 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1896-1238 
เบอร์โทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: kulaya@hu.ac.th 

7.1.2  อาจารย์จุฑามาศ พรหมมนตรี  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 341 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-9739-1689 
เบอร์โทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: jutamas@hu.ac.th 

 7.2 สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่  6 มกราคม 2555 
7.2.1  ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
7.2.2 ส่งทางโทรสารที่หมายเลข  0-7459-8090   
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เบียร์เกมส์  #1 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 

วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ. ............ 
 

สถานศึกษา.......................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................ซอย.................................................ถนน................................................................. 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์………….. 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพท์ที่ทํางาน................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................E-mail Address………………………………………. 
 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร) 
1. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
2. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
3. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
4. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
5. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
6. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
7. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
8. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
9. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
10. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(................................................................) 

                อาจารย์ผู้ประสานงาน/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ:  

1. กําหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2555 เวลา  08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม U-301 อาคาร U-plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

2.1   อาจารย์คุลยา  ศรีโยม  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ   เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ตอ่ 341  
 เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1896-1238 เบอร์โทรสาร 0-7459-8090 E-mail Address: kulaya@hu.ac.th 
2.2  อาจารย์จุฑามาศ พรหมมนตรี  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ    เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 341 

เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-9739-1689 เบอร์โทรสาร 0-7459-8090     E-mail Address: jutamas@hu.ac.th 
3. สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2555 

3.1 ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110   หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข  0-7459-8090   
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การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ท่ัวไป  “คุณคืออัจฉริยะ”  #3 
งานหาดใหญ่แฟร์  2012  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

----------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์ การจัดการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาหาความรู้และกล้าแสดงออกทางด้านวิชาการ 
 1.2 เพื่อบูรณาการในงานบริการทางวิชาการของคณะ สู่ชุมชน คือสถานศึกษา  
 1.3 เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมบริการทางวิชาการแก่สังคม บูรณาการกับการเรียนการสอน 
 1.4 เพื่อให้คณาจารย์มีส่วนร่วมบริการทางวิชาการแก่สังคม บูรณาการกับการเรียนการสอน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน     นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
3. ก าหนดการ และสถานท่ีจัดการแข่งขัน กําหนดจัดการแข่งขัน 
    การแข่งขันรอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศ ในวันที่  13  มกราคม 2555 เวลา 13.00-14.00 น.  ณ  ห้องสมิหลา    
อาคารสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จํานวน 10 ทีม (ทีมละ 3 คน)  
4. ระเบียบการแข่งขันโดยสังเขป 
 4.1 การแข่งขันทดสอบความรู้ทางด้านอาเซียนศึกษา  สังคมศาสตร์ และ ภาษาไทย      

4.2 ในการแข่งขันนี้แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ 1 ทีม แต่ละทีมประกอบไปด้วยสมาชิก   
3 คน และต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่ได้ส่งใบสมัครการแข่งขัน 

4.3 ในการแข่งขันประเภทนี้จะรับสมัครผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 10 ทีมๆละ  3 คน  
 

 4.4 ในการแข่งขันจะรับเพียง 10 ทีมเท่านั้น โดยยึดใบสมัครตามลําดับก่อน-หลัง    
 4.5 การแข่งขันจะจัดขึ้นที่ห้องประชุมสมิหลา  อาคารสงขลา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 4.6 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องอยู่ร่วมการแข่งขันตลอดจนเสร็จการแข่งขัน 
 4.7 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนไม่ต้องชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน 
 5.1 คําถามมี 2 หมวด รูปแบบการแข่งขันเป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด   
 5.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. รางวัล 
1.รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท 
4.รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 800 บาท 
รวมเงินรางวัล 11,100  บาท 
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7. ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัครเข้าแข่งขัน และข้อมูลผู้ประสานงานการแข่งขัน 
             7.1 นักเรียนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

7.1.1  อาจารย์สุภาภรณ์  โกสีย์  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300  ต่อ 364  และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1963-8395  
E-mail  : supaporn@hu.ac.th 

7.1.2  อาจารย์อภินันท์  สิริรัตนจิตต์  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300  ต่อ 364  และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6689-3003  
E-mail  : aphinant@hu.ac.th 

 7.2 สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่  6 มกราคม 2555 
7.2.1  ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
7.2.3 ส่งทางโทรสารที่หมายเลข  0-7420-0384  หรือ  0-7459-8090   

mailto:supaporn@hu.ac.th
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาท่ัวไป  #3 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 
วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ. ............ 

 
สถานศึกษา.......................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................ซอย.................................................ถนน................................................................. 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์………….. 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพท์ที่ทํางาน................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................E-mail Address………………………………………. 
 
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร) 
1. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
2. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
3. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(................................................................) 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา  
หมายเหตุ:  

1. กําหนดการแข่งขันจะจัดขึน้ในวันที่  13  มกราคม 2554 เวลา 13.00-14.00 น.  ณ ห้องประชุมสมิหลา อาคารสงขลา 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

    2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  
2.1 อาจารย์สุภาภรณ์  โกสีย์  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร ์

เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300  ต่อ 364  และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1963-8395  
E-mail  : supaporn@hu.ac.th 

2.2  อาจารย์อภินันท์  สิริรัตนจติต ์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300  ต่อ 364  และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6689-3003  
E-mail  : aphinant@hu.ac.th 

3.  สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแตบ่ัดนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2555 

3.1 ส่งทางไปรษณียท์ี่สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
   125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 

3.2   ส่งทางโทรสารทีห่มายเลข  0-7420-0384  หรือ  0-7459-8090   

mailto:supaporn@hu.ac.th
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การแข่งขันการแข่งขัน ยุวรัฐศาสตร์  #7 
งานหาดใหญ่แฟร์  2012  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

----------------------------------------- 

1.  วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ดียิ่งขึ้น 
1.2 เพื่อฝึกฝนทักษะของนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์  
1.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กับสถานศึกษาอื่นๆ ในภาคใต้ 
1.4 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน อาจารย์จาก

ภายนอกและสถานศึกษาอื่นๆในจังหวัดภาคใต้ 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน     

2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในโรงเรียนเขตภาคใต้ 
2.2 นักเรียนทีมละ 2 คน 
2.3 แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 ทีมเท่านั้น 

3. ก าหนดการ และสถานท่ีจัดการแข่งขัน  
วันที ่ 12-13  มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมกะตะ อาคารภูเก็ต 
รอบแรก    วันท่ี  12 มกราคม 2554   

 12.30-13.00 น.  ลงทะเบียน 
 13.00-13.30 น.  พิธีเปิด และชี้แจงกติกาการแข่งขันสําหรับรอบแรก 
 13.30-15.00 น.  ดําเนินการแข่งขันรอบแรกเพื่อเก็บคะแนน  
 15.00-16.00 น.  เสร็จสิ้นการแข่งขันรอบแรก ชี้แจงกติการอบที่สอง และรับประทานอาหารว่าง 

ทางผู้จัดจะติดประกาศคะแนนรอบแรกภายในเวลา 17. 00 น. หน้าห้องแข่งขัน 
 รอบที่สอง วันท่ี  13 มกราคม 2554   
 08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 
 08.30 - 08.45 น.  ชี้แจงกติกาการแข่งขันสําหรับรอบที่สอง 
 08.45 - 11.00 น.  ดําเนินการแข่งขันรอบที่สอง  
 11.00 - 11.45 น.  ประกาศคะแนน  และแข่งขันรอบตัดสิน   
 11.45 - 12.30 น.  รับประทานอาหารว่าง  

ประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัล  
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4. ระเบียบการแข่งขันโดยสังเขป 
รอบแรก 

 1.  นักเรียนแต่ละทีมแข่งขันโดยการทําข้อสอบปรนัยจํานวน 60 ข้อ (1 ข้อ มี 4 ตัวเลือก) โดยทางผู้จัดจะ
เตรียมโจทย์คําถาม กระดาษคําตอบ และปากกาที่ใช้ในการตอบไว้ให้ 
 2.  เวลาในการทําข้อสอบจํานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที  และออกจากห้องแข่งขันได้เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว    
1 ชั่วโมง  
 3.  คณะกรรมการเป็นผู้ตรวจให้คะแนนจากแบบเฉลย หากเลือกตอบข้อที่ถูกต้องจะได้คะแนนข้อละ    
1 คะแนน คะแนนรวมทั้งสิ้น 60 คะแนน 
 4. ผู้จัดจะประกาศคะแนนให้กับทุกทีม โดยทีมที่ได้คะแนนเกินคร่ึงคือ 30 คะแนนขึ้นไป สามารถผ่าน
เข้าแข่งขันในรอบที่สองในวันถัดไป 

รอบที่สอง 
1.  นักเรียนแต่ละทีมตอบคําถามเพียง 1 คําถาม แต่ละทีมจะได้คําถามที่เหมือนกัน ขณะที่ทีมตอบ ทีม

อ่ืนๆ จะถูกเก็บตัวอยู่ในห้องอื่น เพื่อไม่ให้ได้ยินคําถามและคําตอบของทีมก่อนหน้า (ลําดับการตอบคําถามของ
แต่ละทีมใช้วิธีการจับฉลาก) 
 2.  คําถามในรอบที่สองเป็นค าถามแบบอัตนัยปลายปิด โดยในทีมช่วยกันตอบคําถามด้วยการ พูดตอบ
ค าถาม จะตอบเพียงคนเดียวหรือช่วยกันตอบก็ได้ ไม่ใช่เขียนตอบค าถาม  
 3.  เมื่อนักเรียนจับซองคําถามได้ พิธีกรจะฉีกซองและอ่านคําถาม ทันที่ที่พิธีกรอ่านคําถามจบ นักเรียนมี
เวลาคิดและตอบคําถามภายใน 5 นาที และจะมีเสียงกร่ิงหมดเวลา หากเกินเวลาจะถูกตัดคะแนน หรือหาก
คณะกรรมการพิจารณาว่านักเรียนใช้เวลาน้อยเกินไปไม่เหมาะสมกับคําถามข้อนั้นๆ กรรมการอาจพิจารณาตัด
คะแนนได้  
 4. ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ทีม จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 

รอบชิงชนะเลิศ 
1.  นักเรียนแต่ละทีมตอบคําถามเพียง 1 คําถาม และแต่ละทีมจะได้คําถามที่เหมือนกัน ขณะที่ทีมตอบ 

ทีมอ่ืนๆ จะถูกเก็บตัวอยู่ในห้องอ่ืน เพื่อไม่ให้ได้ยินคําถามและคําตอบของทีมก่อนหน้า (ลําดับการตอบคําถาม
ของแต่ละทีมใช้วิธีการจับฉลาก) 
 2.  คําถามในรอบชิงชนะเลิศเป็นค าถามแบบอัตนัยปลายเปิด ในลักษณะแสดงความคิดเห็นที่อิงเหตุผล
ในเชิงวิชาการ ในทีมช่วยกันตอบคําถามด้วยการพูดตอบค าถาม จะตอบเพียงคนเดียวหรือช่วยกันตอบก็ได้ ไม่ใช่
เขียนตอบค าถาม เช่นเดียวกับรอบคัดเลือก 
 3.  เมื่อนักเรียนจับซองคําถามได้ พิธีกรจะฉีกซองและอ่านคําถาม ทันที่ที่พิธีกรอ่านคําถามจบ นักเรียนมี
เวลาคิดและตอบคําถามภายในเวลา 5 นาที และจะมีเสียงกร่ิงหมดเวลา หากเกินเวลา จะถูกตัดคะแนน หรือหาก
คณะกรรมการพิจารณาว่านักเรียนใช้เวลาน้อยเกินไปไม่เหมาะสมกับคําถามข้อนั้นๆ กรรมการอาจพิจารณาตัด
คะแนนได้ เช่นเดียวกับรอบคัดเลือก 
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 4. ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมอื่นๆ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รองชนะเลิศ
อันดับสอง และรางวัลชมเชย (2 รางวัล) ตามลําดับ 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน 

รอบแรก ข้อสอบปรนัยข้อละ 1 คะแนน จํานวน 60 ข้อ รวม 60 คะแนน   
รอบที่สอง และ รอบชิงชนะเลิศ 

1. เน้ือหาที่ตอบคําถาม    20 คะแนน 
2. การยกตัวอย่าง            10 คะแนน 
3. การใช้ภาษาในการสื่อสาร/ น้ําเสียง / บุคลิกภาพ       5 คะแนน 
4. การรักษาเวลา                                                  5 คะแนน 

   รวม                     40 คะแนน 

* การตัดสินของคณะกรรมการท่ีได้คัดสรรแล้ว ถือเป็นที่สิ้นสุด * 
ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้แข่งขัน  
การบริหารงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น  การเมืองการปกครอง  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมือง (ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ) 

6. รางวัล 
1.รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท 
4.รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ    800 บาท 
รวมเงินรางวัล 11,100 บาท 

7. ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัครเข้าแข่งขัน และข้อมูลผู้ประสานงานการแข่งขัน 
             7.1 นักเรียนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

7.1.1 อาจารย์เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 250 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6963-9922 
E-mail Address: saowaluk@hu.ac.th 

7.1.2 อาจารย์ฤๅชุตา เทพยากุล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 250 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-3534-7919 
E-mail Address:  ruechuta@hu.ac.th 

  

mailto:saowaluk@hu.ac.th
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7.2 สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่  6 มกราคม 2555 
7.2.1  ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
7.2.4 ส่งทางโทรสารที่หมายเลข  0-7420-0366  หรือ  0-7459-8090   
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ยุวรัฐศาสตร์ #7  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 

วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ. ............ 
สถานศึกษา.......................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................ซอย.................................................ถนน................................................................. 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์………….. 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพท์ที่ทํางาน................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................E-mail Address………………………………………. 
 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร) 
ทีมที่ 1  
1. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
2. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
ทีมที่ 2 
1. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
2. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(................................................................) 

          อาจารย์ผู้ประสานงาน/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ:  

1. กําหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 12  มกราคม 2555 เวลา 12.30-16.00 น. และวันที่ 13 มกราคม 2555  เวลา 08.00-12.30 น. 
    ณ ห้องประชุมกะตะ อาคารภูเก็ต (อาคาร 8) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

2.1  อาจารย์เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 250 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1479-9009  
E-mail Address: saowaluk@hu.ac.th 

2.2  อาจารย์ฤๅชุตา เทพยากุล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 250 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-3534-7919 
E-mail Address:  ruechuta@hu.ac.th 

3. สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2555 
3.1 ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
3.2 ส่งทางโทรสารที่หมายเลข  0-7420-0366  หรือ  0-7459-8090  

mailto:saowaluk@hu.ac.th
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การแข่งขัน ตอบปัญหาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  #2 
งานหาดใหญ่แฟร์  2012  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

----------------------------------------- 

1.  วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ 
1.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถ และทดสอบความรู้ด้าน

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
1.3 สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และชีวิตประจําวัน 
1.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับ

สถานศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัดภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน  และคณาจารย์ภายนอก 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน     

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  ในโรงเรียนเขตภาคใต้ 
3. ก าหนดการ และสถานท่ีจัดการแข่งขัน  

วันที่  13  มกราคม  2555  ณ ห้อง U-204  อาคาร U-Plaza 
 08.30 น. - 09.00 น.  ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน  

09.00 น. - 09.15 น.  พิธีเปิด โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 09.15 น. - 10.45 น.  บรรยาย หัวข้อ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์” 
 10.45 น. - 11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 11.00 น. -  12.00 น.  บรรยาย หัวข้อ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์” (ต่อ) 
 12.00 น. - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง 
 13.00 น. - 13.15 น.  ชี้แจงกติกาการแข่งขัน 
 13.15 น. - 15.30 น.  ดําเนินการแข่งขัน   
 16.00 น. - 16.30 น.  ประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัล 
     โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
4. ระเบียบการแข่งขันโดยสังเขป 

4.1  การแข่งขันทดสอบความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศศาสตร์ (Geographic Information System :   
GIS) เทคโนโลยีการสํารวจข้อมูลจากระยะไกล (Remote Sensing : RS)  และระบบกําหนด
ตําแหน่งบน   พื้นโลกด้วยดาวเทียม (Global Positioning System : GPS)  

4.2  แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ 1 ทีม ทีมละ 2 คน 
4.3 รับสมัครเพียง 15 ทีมเท่านั้น 
4.4 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องอยู่ร่วมการแข่งขันตลอดช่วงการแข่งขัน 
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5. เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน 
 5.1 คําถามเป็นแบบปรนัย จํานวน 30 ข้อ โดยทําการตรวจทีละข้อ  
 5.2 คัดเลือก 5 ทีมที่คะแนนสูงสุดเพื่อชิงชนะเลิศ  

6. รางวัล 
1.รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000  บาท 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวลั รางวัลละ 3,000  บาท 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล รางวัลละ 1,500  บาท 
4.รางวัลชมเชย 2 รางวัล     รางวัลละ   800  บาท 
รวมเงินรางวัล 11,100  บาท 

 
7. ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัครเข้าแข่งขัน และข้อมูลผู้ประสานงานการแข่งขัน 
             7.1 นักเรียนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

7.1.1  อาจารย์กมรวรรณ  มิตรมุสิก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300  ต่อ 353   และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-9129-4323 
E-mail Address: kamornwan@hu.ac.th 

7.1.2 อาจารย์พัชรินทร์  เสริมการดี  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300  ต่อ 353   และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6284-9169 
E-mail Address: patchirin@hu.ac.th 

 7.2 สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันอังคารที่  6 มกราคม  2555 
7.2.1 ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
 7.2.2  ส่งทางโทรสารที่หมายเลข  0-7420-0384 
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  #2 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 

วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ. ............ 
สถานศึกษา.......................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................ซอย.................................................ถนน................................................................. 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์………….. 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพท์ที่ทํางาน................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................E-mail Address………………………………………. 
 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร) 
ทีมที่ 1  
1. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
2. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
ทีมที่ 2 
1. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
2. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(................................................................) 

          อาจารย์ผู้ประสานงาน/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ:  

1. กําหนดการแข่งขันจะจัดขึน้ในวันที่ 13  มกราคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้อง U-204  อาคาร U-Plaza   
มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
2. อาจารย์ผู้รับผดิชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

2.1  อาจารย์กมรวรรณ  มิตรมุสิก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300  ต่อ 353  และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-9129-4323 
E-mail Address: kamornwan@hu.ac.th 

2.2  อาจารย์พัชรินทร์  เสริมการดี  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300  ต่อ 353  และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6284-9169 
E-mail Address: patchirin@hu.ac.th 

  3. สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแตบ่ัดนี้ถึงวันที่ 4 มกราคม 2555 
3.1 ส่งทางไปรษณียท์ี่สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
3.2  ส่งทางโทรสารทีห่มายเลข  0-7420-0384 
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การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  #3 
  งานหาดใหญ่แฟร์  2012  ณ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

.................................................................................... 
 

1. วัตถุประสงค์   
1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยทางด้านกฎหมาย   
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดง  และทดสอบความรู้ทางด้านกฎหมาย 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
3. ก าหนดการและสถานท่ีจัดการแข่งขัน  กําหนดการแข่งขันใน วันท่ี  12  มกราคม  2555 

ณ  ห้อง U-301  อาคาร  U-Plaza  โดยมีกําหนดการดังนี้  
13.00 น.- 13.30 น. ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน 
13.30 น.- 13.45 น. พิธีเปิด 
13.15 น.- 14.30 น. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  ช่วงที่ 1 

  14.30 น.- 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  10.45 น.- 16.00 น. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  ช่วงที่  2 

16.00 น.- 16.30 น. ประกาศผลการแข่งขัน  มอบรางวัลและของที่ระลึกแก่ ผู้เข้าแข่งขัน 
4. ระเบียบการแข่งขันโดยสังเขป 

ผู้เข้าแข่งขัน 
1. ผู้สมัครเข้าแข่งขันโรงเรียนละ  1  ทีม  จํานวน  2  คน 
2. ต้องยื่นใบสมัครและส่งใบตอบรับถึงคณะนิติศาสตร์ 
3. ต้องเข้ารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนตามเวลาที่กําหนด 

ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน 
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 
2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
3. กฎหมายอาญา 
4. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
5. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
6. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

หมายเหตุ  :  ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมด้วย  
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5. เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันที่ตอบปัญหากฎหมายได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะเลิศ  ผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาเป็น          
รองชนะเลิศอันดับ  1  และ  อันดับ  2 
6. รางวัล   

1.รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเกียรติบัตร 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองพร้อมเกียรติบัตร 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท 
4.รางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร 2 รางวัล รางวัลละ    800 บาท 
รวมเงินรางวัล 11,100 บาท 

 

7. ข้อมลูเพิ่มเติมการสมัครเข้าแข่งขันและข้อมูลการประสานงานการแข่งขัน 
7.1  นักเรียนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่  www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดต่อสอบถามได้ที่

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ 
7.1.1  อาจารย์วันเฉลิม ว่องสนั่นศิลป์  สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  

เบอร์โทรศัพท์  0-7420-0300 ต่อ 317 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่  08-1927-0599 
 E-mail Address :  wanchlearm@hu.ac.th 
7.1.2  อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ 
     เบอร์โทรศัพท์  0-7420-0300 ต่อ 317 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่  08-3538-7171 

E-mail Address : teerapong_t@hu.ac.th   
7.2  สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่  6  มกราคม 2555 

7.2.1 ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่      
125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 

 7.2.2  ส่งทางโทรสารที่หมายเลข  0-7459-8090 
 

 
 

http://www.hu.ac.th/h
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหากฎหมาย  #3 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 
วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ. ............ 

 
สถานศึกษา.......................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................ซอย.................................................ถนน................................................................. 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์………….. 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพท์ที่ทํางาน................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................E-mail Address………………………………………. 
 
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร) 
1. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
2. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(................................................................) 

         อาจารย์ผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ:  

1. กําหนดการแข่งขันจะจัดขึน้ในวันที่ 12 มกราคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น.  
ณ ห้อง  U-301 อาคาร U-Plaza  มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

2. อาจารย์ผู้รับผดิชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  
2.1   อาจารย์วันเฉลิม ว่องสนั่นศิลป์  สาขาวิชานิตศิาสตร์  คณะนิติศาสตร์ 

เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 317 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1927-0599 
E-mail Address: wanchlearm@hu.ac.th  

2.2  อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว  สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 317 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-3538-7171 
E-mail Address: teerapong_t@hu.ac.th   

3. สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแตบ่ดันี้ถึงวันที่  6  มกราคม 2555 
3.1 ส่งทางไปรษณียท์ี่สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
3.2 ส่งทางโทรสารทีห่มายเลข  0-7459-8090 
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การแข่งขัน Speech Contest  Season I 
งานหาดใหญ่แฟร์  2012  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

----------------------------------------- 

1.  วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ 
1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจแก่โรงเรียนภายใน 14 จังหวัดภาคใต้ 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน     
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  ในโรงเรียนเขตภาคใต้ 

3. ก าหนดการ และสถานท่ีจัดการแข่งขัน  
วันที่  13  มกราคม  2555  ณ ห้อง ป่าตอง อาคารภูเก็ต 

 13.30-14.00 น. ลงทะเบียน  
 14.00-14.15 น. กล่าวเปิดพิธีโดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
 14.15-15.30 น. เร่ิมการแข่งขันรอบแรก Prepared-Speech Speakers 
 15.30-16.00 น. เร่ิมการแข่งขันรอบสอง Impromptu Speech Speakers 
 16.00-16.15 น. ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร 
              16.15-17.00 น.   กลา่วปิดพิธี 
4. ระเบียบการแข่งขันโดยสังเขป 

รอบที่ 1  การแข่งขัน Prepared-Speech Speakers 
ผู้เข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์  เป็นเวลา 5 นาที  โดยให้ผู้เข้าแข่งขันเลือกจาก 1 ใน 3 Topics           
ที่กําหนดให้  ดังนี้ 

1.  How can Thailand be more prepared for natural disaster? 
2.  What steps can be used to raise English proficiency level of Thai students? 
3.  How has social network changed face-to-face interaction? And Why? 

รอบที่ 2  การแข่งขัน Impromptu-Speakers 
ผู้เข้าร่วมแข่งขันจับสลากหัวข้อที่กําหนดไว้ แล้วเตรียมตัว 1 นาที เพื่อกล่าวสุนทรพจน์เป็นเวลา 2 นาที 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน 
5.1   ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนมีเวลาตามที่กําหนด และในการพูดแต่ละคร้ังจะพูดเกินหรือขาดจากเวลาที่   
      กําหนดไว้ได้เพียง 1 นาที หากเกินหรือขาดมากกว่านั้นจะถูกตัดคะแนน 

5.2  รูปแบบเหมือนการเตรียมการพูดในโอกาสต่างๆ โดยแบ่งการพูดออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนนํา  
                     ส่วนเนื้อหา และส่วนท้าย  

ส่วนนํา เป็นการบอกกล่าวว่าผู้พูดเป็นใคร พูดในฐานะอะไร ในโอกาสใด แล้วนําสู่เนื้อหาด้วย
วิธีการที่เร้า ความสนใจ เช่นการใช้สุภาษิต คําคม หรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่สอดคล้องกับเร่ืองราวที่จะกล่าวต่อไป 
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ส่วนเนื้อหา  ควรแยกเป็นข้อๆ โดยคํานึงถึงเอกภาพ คือความเป็นหน่ึงเดียวของเร่ือง
สัมพันธภาพ คือ ความเกี่ยวเนื่องกันและสารัตถภาพ หรือการเน้นย้ําประเด็นสําคัญของเร่ือง แต่ละ
ประเด็นต้องมีข้อมูล หลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือและมีตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน   

ส่วนลงท้าย  อาจทําได้หลายวิธี เช่น สรุปทบทวนประเด็นเน้ือหา เสนอข้อคิด หรือแนวทาง  
การปฏิบัติ เน้นประเด็นสําคัญ สามารถแทรกอารมณ์ขัน เพื่อลดความตึงเครียด ความกดดัน แต่ไม่ใช่
พร่ําเพรื่อ    จนกลายเป็นเรื่องตลกโปกฮา 

6. รางวัล 
1.รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 3000  บาท 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล รางวัลละ 2000 บาท 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล รางวัลละ 1000 บาท 
4.รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท 
รวมเงินรางวัล 7,000 บาท 

 
7. ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัครเข้าแข่งขัน และข้อมูลผู้ประสานงานการแข่งขัน 
             7.1 นักเรียนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

7.1.1  อาจารย์ธันย์ธนัช อิสราวิวัฒน์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 257 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-5086-3164 
E-mail Address: tantanat@hu.ac.th 

 7.2 สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันนี้ที่ถึงวันที่ 6 มกราคม 2555 
7.2.1  ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
              มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
7.2.2 ส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0-7420-0366   
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Speech Contest  Season I 
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 
วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ. ............ 

 
สถานศึกษา.......................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................ซอย.................................................ถนน................................................................. 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์………….. 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพท์ที่ทํางาน................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................E-mail Address………………………………………. 
 
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร) 
1. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
2. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(................................................................) 

        อาจารย์ผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ:  
1.  กําหนดการแข่งขันจะจดัขึ้นในวันที่13 มกราคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น.  

 ณ ห้องประชุมป่าตอง  อาคารภูเก็ต  มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
2. นักเรียนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไดท้ี่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดต่อสอบถามไดท้ี ่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

2.1.1 อาจารย์ธันย์ธนัช อิสราวิวัฒน์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 257 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-5086-3164 
E-mail Address: tantanat@hu.ac.th 

3.  สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแตบ่ัดนี้ถึงวันนี้ที่ถึงวันที่ 6 มกราคม 2555 
3.1 ส่งทางไปรษณียท์ี่สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดษิยะศรนิ 

 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
3.2   ส่งทางโทรสารทีห่มายเลข 0-7420-0366   
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การแข่งขัน Knowledge Game 2012  Season III 
งานหาดใหญ่แฟร์  2012  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

----------------------------------------- 

1.  วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านธุรกิจทั่วไป และด้านความรู้ทั่วไป 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน     
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  ในโรงเรียนเขตภาคใต้ 

3. ก าหนดการ และสถานท่ีจัดการแข่งขัน  
แข่งขันวันที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกะตะ อาคารภูเก็ต โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 
 13.00-13.30 น.  เร่ิมลงทะเบียน 

13.30-16.00 น.  ดําเนินการแข่งขัน แบบรอบเดียวจบ แล้วรวมคะแนน 
16.00-16.30 น.  พิธีมอบรางวัล 

4. ระเบียบการแข่งขันโดยสังเขป 
4.1  ผู้เข้าแข่งขันเลือกแผ่นป้ายที่ระบุมูลค่าของคําถามตามต้องการ โดยที่มูลค่าจะเป็นตัวบอกระดับ    

ความยากง่ายของคําถาม แล้วตอบคําถามที่ได้จากแผ่นป้ายที่ระบุมูลค่านั้น  คําถามที่ใช้ในการแข่งขันเป็น
คําถามเกี่ยวกับความรู้ทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ วิชาความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านธุรกิจ และเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจําวันที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าควรทราบ โดยใช้คําถามเป็น
ภาษาอังกฤษ และผู้เข้าแข่งขันต้องตอบคําถามเป็นภาษาอังกฤษ ทีมที่ตอบคําถามที่เลือกได้ถูกต้อง จะได้รับ
คะแนนตามมูลค่าของแผ่นป้ายนั้น ๆ ผู้ชนะ คือผู้ที่สามารถสะสมมูลค่าของคําถามได้สูงสุด หากทีมที่เลือก
คําถาม ไม่สามารถตอบคําถามได้ในเวลาที่กําหนดหรือตอบผิด ทีมที่เหลือจะมีโอกาสเท่ากันในการแข่งกัน
ยกป้ายเพื่อขอตอบคําถามนั้นอีก 

4.2  ผู้แข่งขันมีเวลาในการคิดคําตอบทีมละ 30 วินาที 
4.3  ผู้เข้าแข่งขันจํานวน 15 ทีม แข่งขันทีมละ 2 คน 
4.4  แต่ละโรงเรียนสมัครได้ไม่เกิน  2  ทีมเท่านั้น 
4.5  ผู้มาลงทะเบียน ณ วันแข่งขัน ล่าช้ากว่า 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขันไปโดยปริยาย 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน 
ผู้ชนะคือ ผู้ที่สามารถสะสมมูลค่าของคําถามได้สูงสุด และอันดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับ 
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6. รางวัล 
1.รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 5000 บาท 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล รางวัลละ 3000 บาท 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล รางวัลละ 1500 บาท 
4.รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 800 บาท 
รวมเงินรางวัล 11,100 บาท 

 
7. ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัครเข้าแข่งขัน และข้อมูลผู้ประสานงานการแข่งขัน 
             7.1 นักเรียนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

7.1.1 อาจารย์กันต์ฤทัย ชาญชัยชูจิต  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 256 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-4069-2407 
E-mail Address: kanruthai@hu.ac.th 

7.1.2  อาจารย์ชุติมา เชิงพัฒนะ  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 256 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-5588-8211 
E-mail Address: chutima_c@hu.ac.th 

 7.2 สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันนี้ ถึงวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555 
7.2.1  ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   
125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 

7.2.2 ส่งทางโทรสารที่หมายเลข  0-7420-0366 
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Knowledge Game 2012  Season III 
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 
วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ. ............ 

 
สถานศึกษา.......................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................ซอย.................................................ถนน................................................................. 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์………….. 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพท์ที่ทํางาน................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................E-mail Address………………………………………. 
 
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร) 
1. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
2. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(................................................................) 

        อาจารย์ผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ:  

1. กําหนดการแข่งขันจะจัดขึน้ในวันที่ 13  มกราคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น.  
ณ ห้องประชุมกะตะ  อาคารภูเกต็  มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

2. อาจารย์ผู้รับผดิชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  
2.1  อาจารย์กันต์ฤทัย ชาญชัยชูจิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะวิทยาลัยนานาชาตดิิษยะศริน 

เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 256 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-4069-2407 
E-mail Address: kanruthai@hu.ac.th 

2.2  อาจารย์ชุติมา เชิงพัฒนะ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 256 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-5588-8211 
E-mail Address: chutima_c@hu.ac.th 

3. สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแตบ่ดันี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2555 
3.1 ส่งทางไปรษณียท์ี่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรนิ  

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
3.2 ส่งทางโทรสารทีห่มายเลข 0-7420-0366 
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การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมืองการปกครอง #3   
งานหาดใหญ่แฟร์  2012  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

----------------------------------------- 

1.  วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการแสดงออกของนักเรียนและเยาวชน โดยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
1.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและเยาวชน มีความกล้าแสดงออกในที่สาธารณชนโดยการกล่าวสุนทรพจน์

เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่มอบหมายให้ 
1.3 เพื่อฝึกฝนทักษะของนักศึกษาและเยาวชน ในการดําเนินกิจกรรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ

รัฐศาสตร์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน  
1.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กับสถานศึกษาอื่นๆ ใน

จังหวัดภาคใต้ 
1.5 เพื่อประชาสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน อาจารย์จาก

ภายนอกและสถานศึกษาอื่นๆในจังหวัดภาคใต้ 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน     

2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในโรงเรียนเขตภาคใต้ 
2.2 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จํากัดจํานวน 

3. ก าหนดการ และสถานท่ีจัดการแข่งขัน  
วันที่ 13 มกราคม 2555  ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต 
รอบแรก (รอบคัดเลือก)      

 12.00 -12.55 น.  ลงทะเบียน 
 13.00 - 13.15 น.  พิธีเปิดโครงการ และชี้แจงกติกาการแข่งขันสําหรับรอบแรก 
 13.16 - 14.50 น.  ดําเนินการแข่งขันรอบแรกเพื่อเก็บคะแนน 
              14.51 - 15.00 น.  ประกาศรายชื่อผู้แข่งขันที่ผ่านรอบแรก 
              15.01 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 รอบที่สอง (รอบชิงชนะเลิศ)   
 15.31 - 15.40 น.  ชี้แจงกติกาการแข่งขันสําหรับรอบที่สอง 
 15.41 - 16.45 น.  ดําเนินการแข่งขันรอบที่สอง(รอบชิงชนะเลิศ) 
             16.46 - 17.00 น.  ประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัล  
                                                      ปิดโครงการ การกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมืองการปกครอง คร้ังที่ 3 
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4. ระเบียบการแข่งขันโดยสังเขป 
             การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2  รอบ คือ รอบคัดเลือก และ รอบชิงชนะเลิศ โดยเวลาที่ใช้พูดแข่งขันใน     
แต่ละรอบจะไม่เท่ากัน 

รอบแรก (รอบคัดเลือก) 
 ในการกล่าวสุนทรพจน์รอบแรกจะให้ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันได้เตรียมเนื้อหามากล่าวสุนทรพจน์ คนละ 7 
นาทีในหัวข้อเร่ือง “ วิถีเยาวชนไทยในบริบทใหม่ของโลกกับการปรับตัวของประเทศไทย ” โดยผู้ที่มีคะแนน
สูงสุด 5 อันดับแรก  จะผ่านเกณฑ์เข้ารอบที่สองเพื่อไปชิงชนะเลิศ  

รอบที่สอง (รอบชิงชนะเลิศ) 
              เป็นการพูดในรอบฉับพลันคนละ 5 นาที โดยกรรมการจะแจ้งหัวข้อเร่ืองให้ผู้เข้าแข่งขันได้รู้และเตรียม
ตัวล่วงหน้าเพียง 10 นาที ก่อนถึงเวลาที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องพูด (จับสลากเพื่อพูด ก่อน-หลัง) โดยใช้เวลาพูดใน
รอบที่สองคนละ 5 นาที  
5. เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน 
             1. เวลาที่ใช้ในการกล่าวสุนทรพจน์ รอบแรกคนละ 7 นาที และ รอบที่สอง (รอบชิงชนะเลิศ)  คนละ     
5 นาที  
             2. เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 

เกณฑ์การให้คะแนนการกล่าวสุนทรพจน์ 

1. บุคลิกภาพของผู้แข่งขัน 
(10 คะแนน) 

2. เนื้อหา 
(10 คะแนน) 

3. เวลา 
(10 คะแนน) 

- ท่าทาง 
- น้ําเสียง 
- การแต่งกาย 
- ไหวพริบ ปฏิภาณ  
   การแก้ไขสถานการณ์ 

- ความสอดคล้องของเนื้อหาที่พูด 
- ความสอดคล้องตรงกับไวยากรณ์ 
   ภาษา 

- ตรงตามเวลาที่กําหนด 

6. รางวัล 
1.รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท 
4.รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ    500 บาท 
   รวมเงินรางวัล 7,000 บาท 
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7. ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัครเข้าแข่งขัน และข้อมูลผู้ประสานงานการแข่งขัน 
             7.1 นักเรียนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

7.1.1 อาจารย์ขภิชาติ  ราชแสง  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 
 เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 252 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1898-6482 
 E-mail Address: kapichart@hu.ac.th 

7.1.2 อาจารย์สุนิตดา  ชูสวัสดิ์   สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 
 เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 252 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6298-0142 
 E-mail Address: sunitda@hu.ac.th 

 7.2 สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2555 
7.2.1  ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
7.2.2 ส่งทางโทรสารที่หมายเลข  0-7420-0366 

 
 

mailto:kapichart@hu.ac.th
mailto:sunitda@hu.ac.th
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมืองการปกครอง  #3 
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 
วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ. ............ 

สถานศึกษา.......................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................ซอย.................................................ถนน................................................................. 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์………….. 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพท์ที่ทํางาน................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................E-mail Address………………………………………. 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน (กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร) 
1. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
2. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
3. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
4. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
5. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(................................................................) 

          อาจารย์ผู้ประสานงาน/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ:  

1. กําหนดการแข่งขันจะจัดขึน้ในวันที่ 13 มกราคม 2555   เวลา 12.00 – 17.00 น.  
        ณ ห้องประชุมป่าตอง  อาคารภูเก็ต (อาคาร 8)  มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

2. อาจารย์ผู้รับผดิชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  
2.1  อาจารย์ขภิชาติ  ราชแสง  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 

เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 252 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1898-6482 
E-mail Address: kapichart@hu.ac.th 

2.2        อาจารย์สุนิตดา  ชูสวัสดิ์   สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 252 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6298-0142 
E-mail Address: sunitda@hu.ac.th 

3. สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแตบ่ดันี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2555 
3.1 ส่งทางไปรษณียท์ี่สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
3.2 ส่งทางโทรสารทีห่มายเลข 0-7420-0366 

mailto:kapichart@hu.ac.th
mailto:sunitda@hu.ac.th
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การแข่งขันโต้วาที #3 
งานหาดใหญ่แฟร์  2012  ณ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 

----------------------------------------- 
 

1. วัตถุประสงค์  
1.1  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาจากการฟังและการพูด ตลอดจนการคิดอย่างมีเหตุผล  ทําให้เป็น  

ผู้มีความคิดรอบคอบ  เฉียบแหลม  สุภาพ  และน่าฟัง 
1.2  เพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงออก  ฝึกความกล้าในทางที่เหมาะสม  มีความมั่นใจในตนเองและ            

กล้าแสดงความคิดเห็น 
1.3  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง  ฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตาม  ฝึกการสังเกต  มีความ

รอบคอบและมีปฏิภาณว่องไว  ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้น 
1.4  เพื่อให้นักเรียนฝึกพูดในที่สาธารณะ 
1.5  เพื่อให้นักเรียนฝึกการทํางานเป็นทีม 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน     
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  หรือเทียบเท่า 
3. ก าหนดการ และสถานท่ีจัดการแข่งขัน  
 

วัน/ เดือน/ ปี เวลา คู่ทีมแข่งขัน ญัตติ หมายเหตุ 
 

12  มกราคม 2555 
 

10.00 – 10.40  น. 
 

คู่ที ่1 
 

“เที่ยวเมืองไทย...แสนสุขใจกว่า...ไปเมืองนอก” สถานที่ 
ห้อง
ประชุม 
สมิหลา 
อาคาร
สงขลา 

 

 

10.40 – 11.20  น. 
 

คู่ที ่2 
 

“น้ําท่วมดีกว่าฝนแล้ง” 
 

11.20 – 12.00  น. 
 

คู่ที ่3 “เกิดเปน็ชาย...สบายกว่า...เป็นหญิง” 
 

12.00 – 12.40  น. 
 

คู่ที ่4 
 

“ท่องอินเตอร์เนต็  เด็ดกว่า  ท่องหนังสือ” 

14.00 – 15.00  น. (คู่ที่ 1) 
ทีมชนะ คูท่ี่ 1 & ทีมชนะ คู่ที่ 2 

มีรักในวัยเรียน  ชวนให้เรียนไม่จบ 

15.00 – 16.00  น. (คู่ที่ 2) 
ทีมชนะ คูท่ี่ 3 & ทีมชนะ คู่ที่ 4 

“อ่านวรรณคดีไทยทนัสมัยได้เหมือนกัน” 

 

13  มกราคม 2555 
 

09.00 – 10.30  น. 
รอบรองชนะเลิศ  

ทีมแพ้คู่ที่ 1 & ทีมแพ้ คู่ที่ 2 
“ไปรถไฟ...เบิกบานใจกว่า...ไปเครื่องบนิ” 

 

10.30 – 11.30  น. 
รอบชิงชนะเลศิ  

ทีมชนะ คูท่ี่ 1 & ทีมชนะ คู่ที่ 2 
“คิดแบบไทย ๆ ล้าสมัยไปแล้วหรือ” 
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4. ระเบียบการแข่งขันโดยสังเขป 
  4.1    การแขง่ขันแบ่งเป็น 2 ฝ่าย  คือ  ฝ่ายเสนอ  และฝ่ายค้าน ใช้เวลาโต้วาทีแบบ  533 
  4.2    โรงเรียนสามารถส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีม  ทีมละ 4  คน  ประกอบ  ด้วย

หัวหน้าทีม  ผู้สนับสนุนคนที่ 1   ผู้สนับสนุนคนที่ 2   และผู้สนับสนุนคนที่ 3 
                4.3   จับสายแข่งขัน  คัดทีมชนะ โดยใช้ญัตติหรือหัวข้อเร่ืองที่สร้างเสริม  และเพิ่มพูนสติปัญญา  เป็น
ญัตติที่เข้าใจง่าย  สั้น  กะทัดรัด  และอยู่ในความสนใจของผู้ฟัง   
5. เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน 

การแข่งขันมีคณะกรรมการตัดสิน  3  ท่าน  โดยมีเกณฑ์การตัดสินการโต้วาที  ดังนี้ 
ประเด็น คะแนน หมายเหตุ 

-  วาทศิลป์(ขบขับ สุภาพ หลักแหลม และกระชับ)   10  
-  พูดตรงกับญัตติ   10  
-  การตั้งปัญหาและการแก้ไขปัญหา   10  
-  มารยาทในการโต้และการตรงเวลา   10  
-  บุคลิกภาพและท่าทาง  ไหวพริบและปฏิญาณ   10  

รวม 50  

 
6. รางวัล 

1.รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ  5,000  บาท 
2.รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับหนึ่ง 1 รางวัล รางวัลละ  3,000 บาท 
3.รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับสอง 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท 
4.รางวัลชมเชย 1 รางวัล รางวัลละ  800 บาท 
5. รางวัลปลอบใจ* (ปรับเปลี่ยนจากรางวัลชมเชย) 2  รางวัล รางวัลละ  400 บาท 
รวมเงินรางวัล                                            11,100  บาท 

 
 

7.  ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัครเข้าแข่งขัน และข้อมูลผู้ประสานงานการแข่งขัน 
     7.1   นักเรียนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

7.1.1   อาจารย์เจรจา   บุญวรรณโณ   สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ   คณะศิลปศาสตร์  
          โทรศัพท์   0-7420-0300  ต่อ  128, 365    และโทรศัพท์เคลื่อนที่   08-1599-2278 

    โทรสาร   0-7459-8090  หรือ  0-7420-0384 

                         E-mail Address: jaraja@hu.ac.th 

mailto:jaraja@hu.ac.th
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7.1.2    อาจารย์อังศณา  ณ  สงขลา   สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ   คณะศิลปศาสตร์  
                         โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 128, 365   และโทรศัพท์เคลื่อนที่  08-4269-5071 
                          โทรสาร  0-7459-8090  หรือ  0-7420-0384 
                          E-mail Address: angsana@hu.ac.th 

7.1.3    อาจารย์พิชพรรณ  จันมณี  สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่การสื่อสารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร์  
                         โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ  128, 365   และโทรศัพท์เคลื่อนที่  08-6330-1418                                   
                          โทรสาร  0-7459-8090  หรือ  0-7420-0384 
                          E-mail Address: pichaphun@hu.ac.th 
      7.2   สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6  มกราคม  2555 
              7.2.1    ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ   คณะศิลปศาสตร์                                  
                         มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  125/502  ถนนพลพิชัย  อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110 
              7.2.2   ส่งทางโทรสารที่หมายเลข   0-7459-8090  หรือ  0-7420-0384  

 

mailto:angsana@hu.ac.th
mailto:pichaphun@hu.ac.th
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที  #3 
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 
วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ. ............ 

 
สถานศึกษา.......................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................ซอย.................................................ถนน................................................................. 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์………….. 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพท์ที่ทํางาน................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................E-mail Address………………………………………. 
 
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร) 
1. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
2. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
3. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
4. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
            (......................................................) 
          ผู้อํานวยการ/อาจารย์ผู้ประสานงาน 

หมายเหตุ:  
1. กําหนดการแข่งขันจะจัดขึน้ในวัน 12-13  มกราคม  2555 

 ณ ห้องประชุมสมิหลา  ช้ัน   1  อาคารสงขลา    มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
2. อาจารย์ผู้รับผดิชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

อาจารย์เจรจา   บุญวรรณโณ  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 128   และเบอร์โทรศัพทเ์คลื่อนที ่ 08-1599-2278 
E-mail Address : jaraja@hu.ac.th 

3. สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแตบ่ดันี้ถึงวันที่ 6  มกราคม 2555 
              3.1    ส่งทางไปรษณีย์ทีส่าขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกิจ   คณะศิลปศาสตร์                                  
                         มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  125/502  ถนนพลพิชัย  อําเภอหาดใหญ่  จงัหวัดสงขลา  90110 
              3.2   ส่งทางโทรสารที่หมายเลข   0-7459-8090  หรือ  0-7420-0384  

mailto:jaraja@hu.ac.th
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การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (รอบชิงชนะเลิศ) 
(Hatyai Music Awards #9) 

ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
งานหาดใหญ่แฟร์  2012  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

---------------------------------------------------------------------- 

 1. หลักการและเหตุผล 

  เน่ืองจากในปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาได้ให้ความสนใจในกิจกรรมทางดนตรีมากขึ้น ดนตรีเป็น กิจกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้า
แสดงออกซึ่งความสามารถ และเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี  ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะในการเล่นดนตรี 
2.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรี  
2.3 เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการเล่นดนตรีสู่ระดับสากล 
2.4 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้  ความเข้าใจในทักษะทางด้านดนตรี ระหว่างผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

จากสถาบันต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไป 
2.5 เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และห่างไกลยาเสพติด 

 3. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน     
3.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและอายุ

ไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่จัดการประกวด) 
 3.2 จํานวนของผู้สมัครในแต่ละวงจะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 15 คน (จะเป็น
สถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้) 
 3.3 ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ในการเข้าประกวดได้ 1 วง และในแต่ละวง ห้ามเปลี่ยนตัวหรือเพิ่มจํานวน
ผู้สมัครหลังจากที่ได้ส่งรายชื่อผู้สมัครแล้ว 
 3.4 ข้อตกลงอื่น ๆ  ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการการจัดการ 
 ประกวด การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ 
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4. ก าหนดการ และสถานท่ีจัดการแข่งขัน  
 4.1 ก าหนดการประกวด  รอบคัดเลือก  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.                      
  ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 *** รายงานตัวและจับสลากพร้อมกัน บริเวณอาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ก่อนเวลา  08.30  น. *** 
   4.2 ก าหนดการประกวด  รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 13 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. 
  ณ ลานพระอาทิตย์  อาคารศูนย์ประณีตศิลป์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 ***รายงานตัวและจับสลากพร้อมกัน บริเวณลานพระอาทิตย์  อาคารศูนยป์ระณีตศิลป์ก่อนเวลา 10.00  น. *** 
 5. ก าหนดการและสถานท่ีในการรับสมัคร 

              เปิดรับสมัคร    
               ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554 - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 
              สมัครด้วยตนเองได้ท่ี    
              สาขาดนตรีสมัยนิยม (Pop Music) ชั้น 1 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
              สมัครทางไปรษณีย์ได้ท่ี    

Hatyai Music Awards # 9 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา  90110 
 

6. ระเบียบการแข่งขันโดยสังเขป 
 หลักฐานในการสมัครเข้าประกวด 

              6.1 แบบฟอร์มใบสมัครที่ทางคณะกรรมการจัดการประกวดกําหนดให้ (กรอกรายละเอียดอย่างชัดเจน
และถูกต้องตามความจริง) 
             6.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา 
             6.3 รูปถ่ายนักเรียน นักศึกษา 1 รูป 
             6.4 ค่าสมัครในการเข้าประกวด 500 บาท 
                ***แบบฟอร์มใบสมัครจะมีหนังสือรับรองให้อาจารย์เป็นผู้รับรองผู้สมัครทุกคน*** 

เพลงส าหรับใช้ในการประกวด 
                รอบแรก (รอบคัดเลือก) 2 เพลง    
               1.  เพลงช้า   1  เพลง 
                2.  เพลงเร็ว  1  เพลง 
             รอบชิงชนะเลิศ  2 เพลง     
               1.  บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          1  เพลง 
               2.  เพลงที่มีเนื้อร้อง (ช้าหรือเร็ว)             1  เพลง 
                    และไม่ซ้ํากับเพลงในรอบแรก                                                    
*** เพลงที่ใช้ในการประกวดสามารถใช้เพลงไทยหรือเพลงสากลกไ็ด้*** 
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7. เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน 
ระเบียบและกติกาในการประกวด 
1. ในการประกวดแต่ละวงจะมีเวลาทั้งหมดวงละ 20 นาที ทั้งในรอบแรกและรอบชิงชนะเลิศ โดยจะจับ

เวลาตั้งแต่พิธีกรประกาศเชิญขึ้นบนเวที การเตรียมความพร้อมบนเวที การทดลอง Sound รวมถึงการบรรเลง
เพลงที่ใช้ในการประกวดภายในเวลา 20 นาที 

2. ในการประกวดห้ามใช้อุปกรณ์  Sequencer (ซีเควนเซอร์) ต่าง ๆ ช่วยในการบรรเลงหากมีจะตัดสิทธิ์
ในการเข้าประกวดทันที 

3. ในการประกวดทางคณะกรรมการจัดการประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์บนเวทีไว้ ดังนี้ 
                -  ตู้แอมป์กีตาร์           2   ตู ้  
                -  ตู้แอมป์กีตาร์เบส        1   ตู้    
                -  ตู้แอมป์คีย์บอร์ด         2   ตู ้  
                -  ขาไมค์พร้อมไมค์        8  ตัว 
                -  กลองชุด           1  ชุด 
                -  ขาตั้งคีย์บอร์ด 2  ตัว 
   สําหรับกลองชุดทางคณะกรรมการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์กลองอื่น ๆ  ที่นํามาเปลี่ยนได้คือ 
กระเดื่องคู่ เก้าอี้ และกลองสแนร์ เท่านั้น 

4. การแต่งกายของผู้เข้าประกวดให้ใช้เคร่ืองแบบนักเรียน นักศึกษาหรือเสื้อทีมที่มีรูปแบบเหมือนกัน
เท่านั้น 

5. ข้อตกลงอื่น ๆ  ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบและกฎกติกานี้ ให้ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ
ประกวดการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ 
      *** การจับเวลาจะมีป้ายสัญลักษณ์บอกเวลา หากเกินเวลาจะถูกตัดคะแนนซึ่งทางคณะกรรมการจัดการ
ประกวด จะชี้แจงรายละเอียดให้ทราบอีกคร้ัง *** 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการประกวด 

 รอบแรก 
1.เทคนิคความสามารถและทักษะในการบรรเลง         30  คะแนน 
2.ความยากง่ายของบทเพลง                                         20  คะแนน 

             3.เทคนิคในการขับร้องและเสียงประสาน     20  คะแนน 
             4.ความไพเราะและความกลมกลืนของเสียง    20  คะแนน 
             5.บุคลิกภาพการแต่งกาย สีสันและการแสดงออก    10  คะแนน 

                 คะแนนรวม       100  คะแนน 
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 หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการประกวด 

            รอบชิงชนะเลิศ 
1.เทคนิคความสามารถและทักษะในการบรรเลง          30  คะแนน 
2.ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียบเรียงบทเพลง             20  คะแนน 
3.เทคนิคในการขับร้องและเสียงประสาน       20  คะแนน 
4.ความไพเราะและความกลมกลืนของเสียง      20  คะแนน 
5.บุคลิกภาพการแต่งกาย สีสันและการแสดงออก      10  คะแนน 

       คะแนนรวม       100  คะแนน 
8. รางวัล 

1.รางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี   พระวรราชาทินัดดามาตุ  พร้อม
เกียรติบัตร 

1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท 

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเกียรติบัตร 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองพร้อมเกียรติบัตร 1 รางวัล รางวัลละ   5,000 บาท 
4.รางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร 2 รางวัล รางวัลละ   3,000 บาท 
5.รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยมแต่ละประเภท ทั้งสิ้น 7 ประเภท 
   พร้อมเกียรติบัตร 
    5.1 ประเภทกีต้าร์ 
    5.2 ประเภทเบส 
    5.3 ประเภทกลอง 
    5.4 ประเภทคีย์บอร์ด 
    5.5 ประเภทเคร่ืองเป่า 
    5.6 ประเภทเคร่ืองเคาะ, เคร่ืองกระทบ (เพอคัสชั่น) 
    5.7 ประเภทร้องนํา 

7  รางวัล รางวัลละ   1,000 บาท 

รวมเงินรางวัล 43,000 บาท 
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9. ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัครเข้าแข่งขัน และข้อมูลผู้ประสานงานการแข่งขัน 
 9.1 นักเรียนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair  หรือ
ติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

9.1.1 อาจารย์ภัทรพล  ภักดีสังข์  สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม  คณะศิลปศาสตร์ 
 เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 219, 220   เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-4717-1234 

E-mail Address:  phattarapon@hu.ac.th 
9.1.2 อาจารย์เอกรัฐ ศรีสว่าง สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์ 

เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 219, 220    
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-9881-2826, 08-3184-0187, 08-1538-5615                               

   และ 08-6746-0297  
E-mail Address:  ekkarat@hu.ac.th 

 9.2 สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 

9.2.1 ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม (Pop Music) คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

9.2.2  ส่งทางโทรสารที่หมายเลข  0-7442-5467  หรือ  0-7425-3190 
 

http://www.hu.ac.th/hatyaifair
mailto:ekkarat@hu.ac.th


 - 51 - 

ใบสมัครการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า Hatyai Music Awards#9 
ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

 
 

วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ. ............ 
 

ชื่อวง.........................................................................................................สมาชิกทั้งหมด...........................คน 
ชื่อสถานศึกษา................................................................................ จังหวัด.................................... 
 
***ขอรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง หากข้อมูล ไม่เป็นความจริง จะยินยอม
ให้คณะกรรมการตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที*** 
 

  
                                                                                               ลงชื่อ.....................................................      
              (...................................................) 

                                                                                หัวหน้าวง 
หมายเหตุ:  

1. เปิดรบัสมัครตัง้แต่วันนีจ้นถึงวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2554 

2. หลักฐานในการสมัครเข้าประกวด 

              2.1 แบบฟอร์มใบสมคัรทีท่างคณะกรรมการจัดการประกวดกําหนดให้               
              2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบตัรนักเรียน/นักศึกษา                   

2.3 รูปถ่ายนักเรียน นักศึกษา 1 รปู 
2.4 ค่าสมัครในการเข้าประกวด 500 บาท 

               ***แบบฟอร์มใบสมคัรจะมีหนังสือรับรองให้อาจารย์เปน็ผู้รับรองผู้สมัครทุกคน*** 
3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

3.1  อาจารย์ภัทรพล  ภักดีสังข์  สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม  คณะศิลปศาสตร ์
 เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 219,220   เบอร์โทรศัพทเ์คลื่อนที ่ 08-4717-1234 
 เบอร์โทรสาร 0-7442-5467  หรือ  0-7425-3190  
 E-mail Address:  phattarapon@hu.ac.th 
                3.2  อาจารย์เอกรัฐ ศรสีว่าง สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร ์
          เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 219, 220    

        เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-9881-2826, 08-3184-0187, 08-1538-5615 และ 08-6746-0297  
        E-mail Address:  ekkarat@hu.ac.th 

 

mailto:ekkarat@hu.ac.th
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หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  นักศึกษาของผู้สมัคร 
(ส าหรับอาจารย์) 

 
 

          ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................... 
ตําแหน่ง.................................................................................................... ขอรับรองว่าผู้สมัครเข้าประกวด 
ทั้งหมดกําลังศึกษาอยู่ในสถาบัน.................................................................................................................. 
ที่อยู่สถาบัน.................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์(สถาบัน)................................................................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์(มือถือ)................................................................................................................................... 
 
 
                                ***รายละเอียดข้อมูลทุกอย่างเป็นความจริงทุกประการ*** 
 
 
 

                                                                        
                                                                    ลงชื่อ........................................................................ 
                                                                            (..........................................................................) 
                                                                              ตําแหน่ง............................................................ 

 
 
 

    (จะต้องมีตราโรงเรียนประทับ) 
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รายชื่อสมาชิกในวง 
(กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร) 

 
    1.ชื่อ-สกุล...................................................................................ชื่อเล่น.....................อายุ.............. 
   ผู้เล่นตําแหน่ง.................................................................กําลังศึกษาระดับ.......................................  

                สถานศึกษา............................................................โทรศัพท์ติดต่อ................................................... 
                 ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................... 
 
  2.ชื่อ-สกุล...............................................................................ชื่อเล่น.....................อายุ.................ปี 
          ผู้เล่นตําแหน่ง.................................................................กําลังศึกษาระดับ......................................  
                 สถานศึกษา............................................................โทรศัพท์ตดิต่อ................................................. 
          ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................... 
 

    3.ชื่อ-สกุล..........................................................................ชื่อเล่น.....................อายุ.................ปี 
           ผู้เล่นตําแหน่ง.................................................................กําลังศึกษาระดับ......................................  
                 สถานศึกษา............................................................โทรศัพท์ติดต่อ................................................. 
          ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................... 
 

    4.ชื่อ-สกุล..........................................................................ชื่อเล่น.....................อายุ.................ปี 
           ผู้เล่นตําแหน่ง.................................................................กําลังศึกษาระดับ......................................  
                  สถานศึกษา............................................................โทรศัพท์ติดต่อ................................................. 
          ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................... 
 

    5.ชื่อ-สกุล..........................................................................ชื่อเล่น.....................อายุ.................ปี 
           ผู้เล่นตําแหน่ง.................................................................กําลังศึกษาระดับ......................................  
                  สถานศึกษา............................................................โทรศัพท์ตดิต่อ................................................. 
          ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................... 
 

    6. ชื่อ-สกุล..........................................................................ชื่อเล่น.....................อายุ.................ปี 
          ผู้เล่นตําแหน่ง.................................................................กําลังศึกษาระดับ......................................  
                  สถานศึกษา............................................................โทรศัพท์ติดต่อ................................................. 
                  ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................... 
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     7.ชื่อ-สกุล..........................................................................ชื่อเล่น.....................อายุ.................ปี 
          ผู้เล่นตําแหน่ง.................................................................กําลังศึกษาระดับ......................................  
                     สถานศึกษา............................................................โทรศัพท์ติดต่อ................................................. 
          ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................................... 
 

     8.ชื่อ-สกุล..........................................................................ชื่อเล่น.....................อายุ.................ปี 
          ผู้เล่นตําแหน่ง.................................................................กําลังศึกษาระดับ......................................  
                   สถานศึกษา............................................................โทรศัพท์ติดต่อ................................................. 
           ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................. 
 
                  9.ชื่อ-สกุล..........................................................................ชื่อเล่น.....................อายุ.................ปี 
           ผู้เล่นตําแหน่ง.................................................................กําลังศึกษาระดับ......................................  
                  สถานศึกษา............................................................โทรศัพท์ติดต่อ................................................. 
           ที่อยู่ปัจจุบนั...................................................................................................................................... 
 

    10.ชื่อ-สกุล............................................................................ชื่อเล่น........................อายุ................ปี 
          ผู้เล่นตําแหน่ง.................................................................กําลังศึกษาระดับ......................................  
                   สถานศึกษา............................................................โทรศัพท์ติดต่อ................................................. 
          ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................... 
 

     11.ชื่อ-สกุล..........................................................................ชื่อเล่น.....................อายุ.................ปี 
          ผู้เล่นตําแหน่ง.................................................................กําลังศึกษาระดับ......................................  
                   สถานศึกษา............................................................โทรศัพท์ติดต่อ................................................. 
           ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................... 
 

    12.ชื่อ-สกุล..........................................................................ชื่อเล่น.....................อายุ.................ปี 
            ผู้เล่นตําแหน่ง.................................................................กําลังศึกษาระดับ......................................  
                  สถานศึกษา............................................................โทรศัพท์ติดต่อ................................................. 
            ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................................... 
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Chinese Karaoke Singing Contest Season III  
งานหาดใหญ่แฟร์  2012  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

-------------------------------------------- 
1.  วัดถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ภาษาและการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 1.2  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่สนใจหรือนักเรียนกําลังเรียนภาษาจีนอยู่ได้แสดงความสามารถ
ภาษาจีน  เพื่อยกระดับภาษาจีนของตนเองให้ดีขึ้น 
2.คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า 
3.  ก าหนดการ  และสถานท่ีจัดการแข่งขัน 
 กําหนดจัดการแข่งขันในวันที่  13  มกราคม  2555  ห้อง U-101    อาคาร U-Plaza   
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 08.00-08.45 น.   ลงทะเบียนและรายงานตัว 
 08.45-09.00 น.   พิธีเปิด 
 09.00-12.00 น.   การแข่งขันรอบคัดเลือก 
 12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-15.00 น.   การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
 15.00-16.00 น.    การตัดสินการประกวด 
 16.00 น.  การมอบรางวัลและพิธีปิด 
4.  ระเบียบการแข่งขันโดยสังเขป 
 4.1  ในการแข่งขันนี้จะต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น  และมัธยมปลายศิลป์ภาษาจีน  หรือนักเรียน
นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านภาษาจีนอยู่แล้ว 
 4.2  ในการแข่งขันนี้แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้มากถึง 5 คน  และอยู่ร่วมการแข่งขัน
ตลอดทั้งวัน 
 4.3  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานตัวหรือแนะนําตัวเป็นภาษาจีน  ประมาณ  1  นาที 

4.4  ผู้เข้าแข่งขันเลือกเพลงเข้าประกวดร้องเป็นภาษาจีนกลาง  “ผู่ทงฮั่ว”  ระยะเวลาไม่เกิด  6  นาที  
(เทป  MP3  หรือซีดีที่เป็นเพลงประกอบที่ใช้ในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมมาเอง) 

4.5  ผู้ที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน  ไม่สามารถร้องเพลงที่ร้องในรอบคัดเลือกได้อีก  (ต้องเปลี่ยนเพลงใหม่ใน
รอบตัดสิน  ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเตรียมเพลงมา  2  เพลง) 

4.6  ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องอยู่ร่วมการแข่งขันตลอดทั้งวัน 
4.7  ผู้เข้าแข่งขันทุกคนไม่จําเป็นต้องชําระค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น 
4.8  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัวก่อน  1  ชั่วโมง  พร้อมทั้งนําบัตรประชาชน  หรือ  บัตรนักเรียน  

นักศึกษามาแสดง  ณ  จุดลงทะเบียนในวันทําการแข่งขัน 
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5.  เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน 
 5.1  คณะกรรมการตัดสิน  ทางสาขาภาษาจีนธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัย  เป็นผู้คัดเลือกเอง 
 5.2  มาตรฐานเกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  มีดังนี้ 
  - ท่วงทํานองเสียง  (ขอบเขตของเสียง,  ความชัดเจนของเสียง,  ความอ่อนแข็งของเสียง,  ความ
สูง-ต่ําของเสียง,  การควบคุมจังหวะ)  ทั้งหมด  (40  คะแนน) 
  -  การออกเสียงคํา  และพยัญชนะชัดเจน  (รวมทั้งการแนะนําตัว)  (30  คะแนน) 
  -  การเลือกเพลง  ความยากง่ายของเพลง  โทนเสียงเหมาะสมกับผู้ร้อง  (10  คะแนน) 
  -  ท่าทาง  ท่าทางเป็นธรรมชาติ  แสดงท่าทางเข้ากับจังหวะได้ดี  แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม
โดยภาพรวม  (10  คะแนน) 
  -  อารมณ์  เข้าใจและเข้าถึงอารมณ์ของเน้ือเพลงได้ดี  (10  คะแนน) 
 5.3  ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุดของการแข่งขัน 
6.  รางวัล 

1.รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท 
4.รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ   500 บาท 
รวมเงินรางวัล 7,000 บาท 

หมายเหตุ:  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน  สาขาภาษาจีนธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแต่ละรางวัลก่อนวันแรกของการแข่งขัน  โดยมิต้องแจ้งแก่ผู้สมัครเข้าแข่งขัน 
7.  ข้อมูลเพิ่มเติม  การสมัครเข้าแข่งขัน  และข้อมูลผู้ประสานงานแข่งขัน 

7.1   นักเรียนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

7.1.1    อาจารย์  Wang sujing  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
                 เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300  ต่อ  254  และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 08-3645-0883 
        E-mail Address: wang@hu.ac.th   

7.1.2  อาจารย์ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
                     เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300  ต่อ  254  และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่  08-1542-5565 
         E-mail Address: tidarat_n@hu.ac.th 
      7.2   สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6  มกราคม 2555 
                7.2.1     ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
                           มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  125/502  ถนนพลพิชัย  อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110 
                7.2.2    ส่งทางโทรสารที่หมายเลข   0-7420-0366 

mailto:wang@hu.ac.th
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การจัดโครงการประชุม อบรม บรรยายพิเศษ  
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โครงการบรรยายพิเศษ 
“นโยบายการเมืองฟื้นฟูเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย” 
งานหาดใหญ่แฟร์  2012  ณ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

--------------------------------------------------- 
1. ชื่อโครงการ  บรรยายพิเศษเร่ือง “นโยบายการเมืองฟื้นฟูเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย” 
2. หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ในปัจจุบันที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับวิกฤตมหาอุทกภัยที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 50 ปี โดย
พื้นที่น้ําท่วมครอบคลุมกว่า 2 ใน 3 ส่วนของประเทศ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน 
ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ โรงงานหลายร้อยแห่งต้องปิด 
ธุรกิจอุตสาหกรรมหลายชนิดได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว  รวมถึงหลายร้อยชีวิตที่สูญเสียไป รัฐบาล
ในฐานะผู้กําหนดนโยบายบริหารประเทศจะต้องเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชน 
ธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ ซึ่งหลังจากน้ําท่วมใหญ่ในคร้ังนี้คงจะก่อให้เกิดคําถามขึ้นมากมายอาจจะนํามาสู่
การถกเถียงคร้ังใหญ่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและมีแนวทางการฟื้นฟู
เศรษฐกิจไทยอย่างไรต่อไป ซึ่งวิกฤตมหาอุทกภัยคร้ังนี้อาจเป็นจุดเร่ิมต้นของความเปลี่ยนแปลงมากมายขึ้นใน
สังคมไทยทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

การบรรยายพิเศษเร่ือง “นโยบายการเมืองฟื้นฟูเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย” ในคร้ังนี้เป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างตัวแทนภาคธุรกิจ และนักวิชาการในนโยบายที่ช่วยฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศไทยหลังวิกฤตมหาอุทกภัย  
3. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

3.1 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในนโยบายที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังวิกฤตมหาอุทกภัย   
3.2 เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอกมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของ 

วิทยากร และนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการดํารงชีวิตเมื่อเกิดปัญหาสาธารณภัย 
4. วิทยากร 

คุณชูวิทย์  กมลวิศิษฎ์  สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อและนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและ
ประสบการณ์ตรงทางด้านการบริหารกิจการ 

5. วันและเวลา สถานท่ีจัดโครงการ 
 12  มกราคม 2555   เวลา 08.30-12.30 น.   ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
6. กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ   

นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจ จํานวน 260 คน   
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7. ก าหนดการ 
08.30 -09.00 น. พิธีเปิด และมอบโล่นักธุรกิจดีเด่นและนักรัฐศาสตร์ดีเด่น ภาคใต้ 
09.00 -12.00 น. บรรยายพิเศษ เร่ือง “นโยบายการเมืองฟื้นฟูเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย” 

   โดย  คุณชูวิทย์  กมลวิศิษฎ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ 
   ร่วมกับวิทยากรบรรยายพิเศษอีก 1 ท่าน 

12.00 -12.30 น. การอภิปรายถาม-ตอบ  
12.30 น. มอบของที่ระลึกและพิธีปิด 

8. ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัคร และข้อมูลผู้ประสานงาน 
8.1 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  
8.1 .1 อาจารย์นพวัลภ์  คงคาลิหมีน  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์ 

เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 251 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1276-5166 
เบอร์โทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: noppawan@hu.ac.th 

  8.1.2  อาจารย์วิลาสินี  ธนพิทักษ์  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 251 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-4198-0160 
เบอร์โทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: wilasinee@hu.ac.th 

  8.1.3  อาจารย์มนต์ฤดี  ประกิจวัฒนากุล  สาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0347 ต่อ 347   และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่  08-9447-2201 
เบอร์โทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: monruedeet@hu.ac.th 

  8.1.4 อาจารย์วศินี  แก้วขาว  สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ 
  เบอร์โทรศัพท์  0-7420-0300  ต่อ 362  และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่  08-1898-1246 

เบอร์โทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: vasinee@hu.ac.th 

8.2 สามารถส่งใบตอบรับได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2555 
               8.2.1     ส่งทางไปรษณีย์ที่คณะรัฐศาสตร์  หรือ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

125/502  ถนนพลพิชัย  อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110 
               8.2.2    ส่งทางโทรสารที่หมายเลข   0-7459-8090 
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ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ 
“นโยบายการเมืองฟื้นฟูเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย” 
งานหาดใหญ่แฟร์ 2012  ณ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 
1. ชื่อหน่วยงาน....................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................ซอย.................................................ถนน..................................................................... 
ตําบล..............................อําเภอ.................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์………………. 
โทรศัพท์ที่ทํางาน...................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................................................... 
โทรสาร.................................................................E-mail Address………………………………………………. 
 

2. ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จํานวน...................คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
2.1 ชื่อ-สกุล............................................................................ตาํแหน่ง............................................................. 
2.2 ชื่อ-สกุล............................................................................ตําแหน่ง............................................................. 

 

3. ชื่อผู้ประสานงาน 
ชื่อ-สกุล.............................................................................ตําแหน่ง........................................................................ 
โทรศัพท์ที่ทํางาน...................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..................................................................... 
โทรสาร.................................................................E-mail Address………………………………………………. 
 

      ลงชื่อ........................................................... 
            (......................................................) 

            วันที่..........เดือน..................................พ.ศ................. 
หมายเหตุ:  
1.โครงการจะจัดขึ้นในวันที่ 12  มกราคม 2555 เวลา 08.30-12.30 น.  ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

2.1  อาจารย์นพวัลภ์  คงคาลิหมีน  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 251 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1276-5166 
เบอร์โทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: noppawan@hu.ac.th 

  2.2  อาจารย์มนต์ฤดี  ประกิจวัฒนากุล  สาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0347 ต่อ 347   และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่  08-9447-2201 
เบอร์โทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: monruedeet@hu.ac.th 

3. สามารถส่งใบตอบรับได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2555 
               3.1 ส่งทางไปรษณีย์ที่คณะรัฐศาสตร์  หรือ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

125/502  ถนนพลพิชัย  อาํเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110 
3.2    ส่งทางโทรสารที่หมายเลข   0-7459-8090 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดง 
“ละครสร้างสรรค์ เติมฝันด้วยจินตนาการ” 

งานหาดใหญ่แฟร์  2012  ณ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
--------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดง “ละครสร้างสรรค์ เติมฝันด้วยจินตนาการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

ศิลปะการแสดง เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในงานด้านศิลปกรรม เป็นงานที่สร้างรากฐานของความเป็น
มนุษย์ที่สมบรูณ์  ซึ่งในแต่ละชุมชน/สังคม จะขาดซึ่ งงานทางด้านศิลปะการแสดงเสียมิได้ เนื่องจากงาน
ศิลปะการแสดงเป็นตัวบ่งบอกถึงวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่สะท้อนภาพวิถีการดําเนินชีวิตและยกระดับ
จิตใจของคนในสังคมและชุมชนนั้นๆ 

ในขณะที่การแสดงบทบาทสมมติ (Role  Play) ในการเล่นของเด็กๆ โดยทั่วไปนั้นเป็นไปแบบไร้
กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการเล่นแบบเสรีตามใจชอบ จึงเป็นเร่ืองปกติที่เด็กๆ จะเปลี่ยนการเล่นแบบหนึ่งไปสู่อีก
แบบหนึ่ง หรือบางคร้ังก็ดูเหมือนว่าเด็กๆ เล่นเร่ืองเดิมซ้ําๆ กัน แต่ไม่มีการดําเนินเร่ืองที่ชัดเจน บ่อยคร้ังที่การ
เล่นสมมติเป็นเพียงกิจกรรมสมมติที่เลียนแบบสิ่งที่พวกเขาได้พบเห็นในชีวิตประจําวัน แต่ไม่มีการพัฒนาในเชิง
เนื้อเร่ือง เนื้อหาหรือตัวละคร  ดังนั้น หากมีการจัดประสบการณ์ในการเล่นสมมติของเด็กให้กลายเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ก็จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง ดังนั้นการแสดงบทบาทสมมติก็จะ
กลายเป็นศิลปะการแสดง ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเยาวชนและนําไปสู่การสื่อสารที่ดี อีกทั้งเป็นการ
เสริมสร้างการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดง “ละครสร้างสรรค์ เติมฝันด้วยจินตนาการ” จึงเป็น
โครงการในรูปแบบการเล่นสมมติที่ได้ผ่านกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลและวางแผนการเล่นให้เหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถรับประโยชน์สูงสุดจากการเล่นโดยที่ยังรักษาไว้
ซึ่งธรรมชาติของ “การเล่น” เอาไว้เป็นอย่างดี กล่าวคือ การเล่นละครสร้างสรรค์นั้นไม่เหมือนกับการแสดง
ละครเวที  ไม่ได้เป็นไปเพื่อสนองความต้องการของกลุ่มผู้ชม และไม่ได้เป็นการแสดงเพื่ออวดฝีมือ  แต่การเล่น
ละครสร้างสรรค์นั้นจะต้องเล่นในสถานที่ที่ผู้ร่วมกิจกรรมรู้สึกปลอดภัย  ไม่เครียด ไม่กังวลใจ และสามารถ
แสดงออก (ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน) อย่างเสรี โดยมุ่งประโยชน์ไปที่พัฒนาการของผู้ร่วมกิจกรรมเป็น
หลัก จึงอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมและละครสร้างสรรค์นั้นเป็นการเล่นบทบาทสมมติในแบบที่ไม่เป็นทางการ
แทนที่จะมีนักแสดง  แต่กลับมีผู้ ร่วมกิจกรรม  (Participants) แทนที่จะมีผู้กํากับการแสดงแต่กลับมีผู้นํา
กิจกรรม  (Leader)  ที่ช่วยอํานวยความสะดวก (Facilitate) ในกระบวนการทั้งหมด  
3.   วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

3.1  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงให้แก่ผู้ร่วมโครงการ 
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะการแสดง  
3.3 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างผลงานศิลปะการแสดงในแง่มุมต่างๆ 
3.4 เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้จังหวะในการแสดงที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ 
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3.5 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศลิปะการแสดงอันจะนําไปสู่การร่วมมือกันในอนาคต 
4.    วิทยากร 

อาจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขาและคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
5.     วันและเวลา สถานท่ีจัดโครงการ 

12-13 มกราคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น.  
ณ ห้อง U-Studio อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

6.     กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  ในโรงเรียนเขตพื้นที่ภาคใต ้จํานวน 40 คน 

7.     ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันท่ี 12-13 มกราคม 2555  

วันท่ี 12 มกราคม 2555 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
09.00-12.00 น. 1. การละลายพฤติกรรม /กระบวนการกลุ่ม/ประเมินทักษะพื้นฐาน

ศิลปะการแสดงของผู้เข้าอบรม 
2. กิจกรรมเคลื่อนไหว (Movement  and Game)ได้แก่ 

- ท่าใบ้ (Pantomime) 
- การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์  (Creative Movement) 
- การเล่นเกม  (Game) 
- การทําท่าทางการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรีหรือ

เพลง  (Movement with Music and Song) 
3. กิจกรรมการใช้ภาษา (Language or Word  Game) 

- การถามคําถาม  
- การเล่านิทาน  (Story Telling) ด้วยเทคนิคต่างๆ  
- การร้องเพลง  (Songs) 
- การอ่านบทกลอน  คําสุภาษติ คําร้องใน          
- การใช้คําปริศนาคําทาย  (Riddles) 

กําหนดการอาจ
มีการ
เปลี่ยนแปลง
เวลาตามความ
เหมาะสม 

13.00-17.00 น. 4.  กระบวนการสร้างสรรค์บทละคร 
-  สอนเทคนิคการเขียนบทละครสร้างสรรค์ 
-  แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม และมอบหมายให้สร้างสรรค์บทละคร

ใหม่ที่เกิดจากแรงบันดาลใจ 
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วันท่ี 13 มกราคม 2555 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
09.00-12.00 น. กิจกรรมแสดงละครจากแรงบันดาลใจ กลุ่มละไม่เกิน 30 นาที โดยแต่ละ

กลุ่มจะได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไม่เกิน 10 นาที 
กําหนดการอาจ
มีการ
เปลี่ยนแปลง
เวลาตามความ
เหมาะสม 

12.30 น. ประกาศผลการแสดงละคร พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะและ
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการทุกคน 

8. ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัคร และข้อมูลผู้ประสานงาน 
8.1 นักเรียนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  
8.1.1  อาจารย์ภัททิรา  กลิ่นเลขา  สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ 

เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 208,209 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6062-6431 
เบอร์โทรสาร 0-7420-0383 
E-mail Address: phattira@hu.ac.th 

8.1.2  อาจารย์นิติยา  ศรีพูล  สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ208,209 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6746-7004 
เบอร์โทรสาร 0-7420-0383 
E-mail Address: nitiya@hu.ac.th 

 8.2 สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2555 
                8.2.1     ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
                           มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  125/502  ถนนพลพิชัย  อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110 
                8.2.2    ส่งทางโทรสารที่หมายเลข   0-7459-8090 
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดง 
“ละครสร้างสรรค์ เติมฝันด้วยจินตนาการ” 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 
วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ. ............ 

 
สถานศึกษา.......................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................ซอย.................................................ถนน................................................................. 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์………….. 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพท์ที่ทํางาน................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................E-mail Address………………………………………. 
 
มีความประสงค์ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดง “ละครสร้างสรรค์ เติมฝัน
ด้วยจินตนาการ”  จํานวน................................................คน  (ดังรายชื่อที่แนบมาด้วยนี้) 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(................................................................) 

        อาจารย์ผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ:  
1.โครงการจะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 มกราคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง U-Studio อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

2.1  อาจารย์ภัททิรา  กลิ่นเลขา  สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 208,209 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6062-6431 
เบอร์โทรสาร 0-7420-0383 
E-mail Address: phattira@hu.ac.th 

2.2 อาจารย์นิติยา  ศรีพูล  สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ208,209 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6746-7004 
เบอร์โทรสาร 0-7420-0383 
E-mail Address: nitiya@hu.ac.th 

3.สมารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2555 
3.1 ทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ 

                          มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  125/502  ถนนพลพิชัย  อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110 
3.2  ส่งทางโทรสารที่หมายเลข   0-7459-8090 
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รายชื่อนักเรียน นักศึกษา  ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดง 
“ละครสร้างสรรค์ เติมฝันด้วยจินตนาการ” 

1. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
2. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
3. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
4. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
5. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
6. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
7. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
8. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
9. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
10. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(................................................................) 

        อาจารย์ผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการ Live English in HU 
งานหาดใหญ่แฟร์  2012  ณ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

------------------------------------------------- 
1. ชื่อโครงการ  

เรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่กับครูแนน 
2. หลักการและเหตุผล 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยการใช้สื่อเพลงที่ทาง 
ครูแนนแต่งขึ้นเพื่อเพิ่มความจําทั้งด้านคําศัพท์และไวยกรณ์ให้แก่นักเรียน 
3.          วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ แก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย 
3.2 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
3.3 เพื่อความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียน 

4. วิทยากร 
คุณอริสรา ธนาปกิจ 

5. วันและเวลา สถานท่ีจัดโครงการ 
วันที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

6.        กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง  

7. ก าหนดการ 
วันที่ 12 มกราคม 2554  ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   
13.00 - 13.15 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
13.15 - 13.30 กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ 
13.30 - 16.30 ฟังการบรรยาย 
16.30 - 16.40 กล่าวปิดโครงการและมอบของที่ระลึก 

8. ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัคร และข้อมูลผู้ประสานงาน 
 8.1 ผู้รับผิดชอบ 

8.1.1     อาจารย์ดวงธิดา พัฒโน สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน   
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 256 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-2437-6162 
เบอร์โทรสาร 0-7442-5467 
E-mail Address: pduang@hu.ac.th 
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8.1.2  อาจารย์พัชราวดี  ชูเกลี้ยง  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 257 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-5081-7479 
เบอร์โทรสาร 0-7442-5467 
E-mail Address: patcharawadee@hu.ac.th 

 8.2 สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2555 
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Live English in HU 
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 
วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ. ............ 

 

สถานศึกษา.......................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................ซอย.................................................ถนน................................................................. 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์………….. 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพท์ที่ทํางาน................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................E-mail Address………………………………………. 
 

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น................คน 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(................................................................) 

        อาจารย์ผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 
หมายเหตุ:  
1.โครงการจะจดัขึน้ในวันที่ 12 มกราคม 2554  เวลา 08.30น.  ณ ห้องประชุมป่าตอง  
    อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   
2. อาจารย์ผู้รับผดิชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

2.1   อาจารย์ดวงธิดา พัฒโน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรนิ   
      เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 256 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-2437-6162 
                    เบอร์โทรสาร 0-7442-5467 

E-mail Address: pduang@hu.ac.th 
2.2  อาจารย์พัชราวดี  ชูเกลี้ยง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 

    เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 257 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-5081-7479 
                    เบอร์โทรสาร 0-7442-5467 
                             E-mail Address: patcharawadee@hu.ac.th 
3. สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแตบ่ดันี้ถึงวันที่ 6  มกราคม  2555 

3.1 ส่งทางไปรษณียท์ี่สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
   125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ ่ จ.สงขลา  901100 
  3.2  ส่งทางโทรสารทีห่มายเลข  0-7442-5467 
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รายชื่อนักเรียน นักศึกษา  ที่เข้าร่วมโครงการ Live English in HU 
1. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
2. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
3. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
4. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
5. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
6. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
7. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
8. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
9. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
10. ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปีที่....................... 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(................................................................) 

        อาจารย์ผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
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การสาธิตและการออกร้าน 
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โครงการ My Portfolio Showcase  Season II 
งานหาดใหญ่แฟร์  2012  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

----------------------------------------- 

1.  วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ได้แสดงผลงานของตนเอง 
1.2  เพื่อฝึกให้นักศึกษาในสาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ได้จัดการบรรยาย ดําเนินโครงการด้วย

ตนเอง 
1.3 เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมชมผลงานได้รับรู้ถึงกระบวนการเรียนของสาขา 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการโครงการ   
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  ในโรงเรียนเขตภาคใต้ 

3. ก าหนดการ และสถานท่ีจัดโครงการ 
วันท่ี   12 มกราคม  2555  ณ ห้อง U-101 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 08.30-08.45 น. ลงทะเบียน  
 08.45-09.00 น. พิธีเปิดโครงการ  โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

09.00-14.30 น. นักเรียน / นักศึกษา  เยี่ยมชมนิทรรศการ 
  การแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ 

 14.30-17.00 น.  เล่นเกมส์  ตอบคําถาม  และมอบของรางวัล 
 17.00 น. พิธีปิดโครงการ  โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
4. ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัครเข้าแข่งขัน และข้อมูลผู้ประสานงานการแข่งขัน 
             4.1 นักเรียนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  

4.1.1  อาจารย์นุษณา ณ พายัพ สาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์  
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 253 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-2267-2374 
เบอร์โทรสาร 0-7420-0366 
E-mail Address: nutsana@hu.ac.th 

4.1.2  อาจารย์วรัญญู แสงสว่าง สาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์  
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
เบอร์โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 253 และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6883-3316 
เบอร์โทรสาร 0-7420-0366 
E-mail Address: waranyu@hu.ac.th 

 

mailto:nutsana@hu.ac.th
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