การแข่ งขันกล่าวสุ นทรพจน์ ทางการเมืองการปกครอง ครั้งที่ ๙
Open House HU & Hatyai Fair ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
----------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
๑.เพื่ อเสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มในการแสดงออกของนัก เรี ย นและเยาวชน โดยใช้ภาษาไทยอย่า งถู ก ต้อ ง
เหมาะสม
๒.เพื่อปลูกฝังให้นกั เรี ยนและเยาวชน มีความกล้าแสดงออกในที่สาธารณชนโดยการกล่าวสุ นทรพจน์
เกี่ยวกับหัวข้อเรื่ องที่มอบหมายให้
๓.เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักศึกษาและเยาวชน ในการดาเนินกิจกรรมและพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์
นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรี ยน
๔.เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างคณะรั ฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กบั
สถานศึกษาอื่นๆ ในจังหวัดภาคใต้
๒. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
๑.นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ในพื้นที่โรงเรี ยนเขตภาคใต้
๒.แต่ละโรงเรี ยนสามารถส่ งผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันได้ไม่เกิ น ๓ คนเท่านั้น โดยรับสมัครผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขัน
เพียง ๓๐ คน และขอให้ผสู ้ มัครเข้าร่ วมแข่งขันทุกคน แนบสาเนาบัตรประชาชน มาในวันแข่งขันด้วยเพื่อจัดทา
e-Certificate และส่ งกลับไปยัง e-mail ของแต่ละคน
๓.นักเรี ยนที่เข้าร่ วมการแข่งขันต้องเป็ นตัวแทนที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาให้การรับรอง
๓. กาหนดการ และสถานทีจ่ ัดการแข่ งขัน
กาหนดการแข่งขันแบ่งออกเป็ น ๒ รอบ
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมป่ าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กานดการแข่ งขันรอบคัดเลือก
รอบที่ ๑ (รอบคัดเลือก)
๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ บริ เวณชั้น ๑ อาคารภูเก็ต นักเรี ยน/อาจารย์ผคู้ วบคุมทีมเดินชม
นิทรรศการในงาน Open House HU & Hatyai Fair ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๑๕ น. พิธีเปิ ดโครงการ โดยผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

- คณะกรรมการ ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
๑๓.๑๖ น. - ๑๔.๔๕ น. ดาเนิ นการแข่งขันรอบคัดเลือก (ช่วงที่ ๑)
๑๔.๔๖ น. - ๑๔.๕๐ น. พักเบรค ช่วงที่ ๑
๑๔.๕๑ น. - ๑๕.๔๕ น. ดาเนินการแข่งขันรอบคัดเลือก (ช่วงที่ ๒)
เสร็ จสิ้ นการแข่งขันรอบคัดเลือก / พักเบรคเพื่อรวบรวมคะแนน
๑๖.๐๐ น. - ๑๖.๑๐ น. ประกาศรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันที่ผา่ นเข้ารอบชิงชนะเลิศ (รอบ ๕ คนสุ ดท้าย)
รอบที่ ๒ (รอบชิงชนะเลิศ)
๑๖.๑๑ น. - ๑๖.๒๐ น. ชี้แจงกติกาการแข่งขันรอบที่ ๒ (รอบชิงชนะเลิศ)
๑๖.๒๑ น. - ๑๖.๔๕ น. ดาเนินการแข่งขันรอบที่ ๒ (รอบชิงชนะเลิศ)
๑๖.๔๖ น. - ๑๗.๐๐ น. ประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัลโดยผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- ปิ ดโครงการ การกล่าวสุ นทรพจน์ทางการเมืองการปกครอง ครั้งที่ ๙
๔. ระเบียบการแข่ งขันโดยสั งเขป
การแข่ งขันกาหนดออกเป็ น ๒ รอบ
รอบที่ ๑ รอบคัดเลือก
ในการกล่าวสุ นทรพจน์รอบคัดเลือกจะให้ผทู ้ ี่เข้าร่ วมแข่งขันได้เตรี ยมเนื้อหามากล่าวสุ นทรพจน์ คนละ
๔ นาที ในหัวข้อเรื่ อง “เยาวชนไทย คนรุ่ นใหม่ กบั เทคโนโลยี : ประเทศไทยวันนีย้ ุค ๔ G , ไทยแลนด์ ๔.0”
โดยผูท้ ี่มีคะแนนสู งสุ ด ๕ อันดับแรก จะผ่านเกณฑ์เข้ารอบเพื่อไปชิงชนะเลิศในรอบที่ ๒
รอบที่ ๒ รอบชิงชนะเลิศ
เป็ นการพูดในรอบฉับพลันคนละ ๓ นาที โดยกรรมการจะแจ้งหัวข้อเรื่ องให้ผเู ้ ข้าแข่งขันได้รู้และ
เตรี ยมตัวล่วงหน้าเพียง ๑๐ นาที ก่อนถึงเวลาที่ผเู ้ ข้าแข่งขันจะต้องพูด (จับสลากเรี ยงลาดับเพื่อพูด ก่อน-หลัง)
๕. เกณฑ์ การตัดสิ นผลการแข่ งขัน
๑. เวลาที่ ใ ช้ใ นการกล่ า วสุ นทรพจน์ รอบที่ ๑ คนละ ๔ นาที และรอบที่ ๒ (รอบชิ ง ชนะเลิ ศ )
คนละ ๓ นาที
๒. เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็ น
เกณฑ์ การให้ คะแนนการกล่ าวสุ นทรพจน์
๑. บุคลิกภาพของผู้แข่ งขัน
(๙ คะแนน)

๒. เนือ้ หา
(๔ คะแนน)

๓. เวลา
(๒ คะแนน)

- ท่าทาง
- ความสอดคล้องของเนื้อหาที่พดู
- น้ าเสี ยง
- ความสอดคล้องตรงกับไวยกรณ์
- ไหวพริ บ ปฏิภาณการแก้ไขสถานการณ์ ภาษา

๖. รางวัล
๑.รางวัลชนะเลิศ
๒.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
๓.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
๔.รางวัลชมเชย

๑ รางวัล
๑ รางวัล
๑ รางวัล
๒ รางวัล
รวมเงินรางวัล

- ตรงตามเวลา
ที่กาหนด

รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
๗,๕๐๐ บาท

๗. ข้ อมูลเพิม่ เติม การสมัครเข้ าแข่ งขัน และข้ อมูลผู้ประสานงานการแข่ งขัน
๗.๑ นักเรี ยนผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรื อติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๗.๑.๑อาจารย์ขภิชาติ ราชแสง สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๐ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙-๕๔๓๘-๓๙๖๖
E-mail Address: kapichart@hu.ac.th
๗.๑.๒ อาจารย์พตั รธีรา จินตานนท์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๐ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๖๒๘๙-๔๕๗๙
E-mail Address: phattheera@hu.ac.th
๗.๒ สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ ถึง วันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๗.๒.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
๗.๒.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๖๖ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรยืนยันการ
สมัครกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

ใบสมัครเข้ าร่ วม การแข่ งขันกล่าวสุ นทรพจน์ ทางการเมืองการปกครอง ครั้งที่ ๙
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ.............
สถานศึกษา..........................................................................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่...........................ซอย.................................................ถนน..................................................................
ตาบล................................อาเภอ............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณี ย…
์ …….….............
อาจารย์ที่ปรึ กษา..........................................................โทรศัพท์ที่ทางาน............................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................E-mail Address……………………………………...................
รายชื่ อผู้เข้ าแข่ งขัน (กรุ ณาพิมพ์ หรือเขียนด้ วยตัวบรรจง เพือ่ ความถูกต้ องในการจัดพิมพ์ เกียรติบัตร)
๑. ชื่อ..............................................................นามสกุล.................................................................................
๒. ชื่อ..............................................................นามสกุล.................................................................................
๓. ชื่อ..............................................................นามสกุล.................................................................................
รายชื่ ออาจารย์ ผ้ คู วบคุมทีม (กรุ ณาพิมพ์ หรือเขียนด้ วยตัวบรรจง เพือ่ ความถูกต้ องในการจัดพิมพ์ เกียรติบัตร)
๑. ชื่อ..............................................................นามสกุล..............................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(................................................................)
อาจารย์ผปู้ ระสานงาน/ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หมายเหตุ:
๑. กาหนดการแข่งขัน / สถานที่จดั โครงการ
๑.๑ จัดการแข่งขันขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑.๒ สถานที่ ณ ห้องประชุมป่ าตอง อาคารภูเก็ต (อาคาร ๘) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๒.๑ อาจารย์ขภิชาติ ราชแสง สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๐ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙-๕๔๓๘-๓๙๖๖
E-mail Address: kapichart@hu.ac.th
๒.๒ อาจารย์พตั รธีรา จินตานนท์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๐ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๖๒๘๙-๔๕๗๙
E-mail Address: phattheera@hu.ac.th
๓. สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ ถึง วันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๓.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
๓.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๔๒-๕๔๖๗ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรยืนยัน
การสมัครกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th
๔. นักเรี ยนและอาจารย์ผคู ้ วบคุมทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องเตรี ยมสาเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
ของตนเองมาด้วยเพื่อจัดทา e-Certificate

