กิจกรรมทีจ่ ดั โครงการ Open House HU & Hatyai Fair ประจาปี การศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560

โครงการบรรยาย
คณะรัฐศาสตร์
ลาดับ
ชื่อโครงการบรรยาย
1

โครงการบรรยาย “เดินหน้าสงขลา
เดินหน้าประเทศไทย Thailand 4.0
กับกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นไทย”

ชื่อวิทยากร
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา

กลุ่มเป้ าหมาย
(ใคร/กี่คน)
นักเรี ยน, นักศึกษา
และบุคคลภายนอก
จานวน 200 คน

สาขาที่รับผิดชอบ

ชื่อผูร้ ับผิดชอบ

วันที่บรรยาย

เวลา และสถานที่

การปกครองท้องถิ่น

อ.นพวัลภ์ มงคลศรี

31 ส.ค.2560

สาขาที่รับผิดชอบ

ชื่อผูร้ ับผิดชอบ

วันที่บรรยาย

เวลา และสถานที่

AC และ MK

อ.นธี เหมมันต์
(คณะบริ หารธุรกิจ)

31 ส.ค. 2560

12.00-17.00 น.
ห้อง Blue Ocean
Hall อาคาร ๑๐ คณะ
บริ หารธุรกิจ

9.30-12.00 ห้อง
Blue Ocean Hall
อาคาร ๑๐ คณะ
บริ หารธุรกิจ

โครงการติวนีเ้ พือ่ น้ อง
ลาดับ
1

ชื่อโครงการบรรยาย
ติวนี้เพื่อน้อง(คณิ ตศาสตร์) ครั้งที่ 5

ชื่อวิทยากร
คุณแท็ป A Level
(คุณภาคภูมิ อร่ ามวารี กลุ )

กลุ่มเป้ าหมาย
(ใคร/กี่คน)
นักเรี ยนม.ปลายจาก
โรงเรี ยนในภาคใต้
จานวน 300 คน

กิจกรรมการแข่ งขัน (จะต้องมีผสู ้ มัครเข้าร่ วมการแข่งขันไม่ต่ากว่า 30 ทีม)
ลาดับ
1.

2.
3.

4.

5.

กลุ่มเป้ าหมาย
(กี่ทีม@กี่คน)
DRIC International Quiz ครั้ง ทีมละ 2 คน จานวน
ที่ 3
40 ทีม
ชื่อกิจกรรม

การแข่งขันวาดลวดลายบน
เครื่ องปั้ นดินเผา ครั้งที่ 1
การแข่งขันตอบคาถาม
ปริ ศนาฟ้ าแลปตอน
“วิทยาศาสตร์สุขภาพ”
ครั้งที่ 1
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ทางการเมืองการปกครอง
ครั้งที่ 9
การแข่งขันตอบปั ญหา
ทางด้านบริ หารธุรกิจของ
นักเรี ยน ครั้งที่ 1 (HU Biz
Contest 2017)

สาขาที่รับผิดชอบ

ชื่อผูร้ ับผิดชอบ

วันที่

เวลา

31 ส.ค. 2560

8.30 – 11.30 น.

สถานที่

สาขาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะ
ศริ น

อาจารย์ธมน จิโรจสิ นธุ์

ออกแบบประยุกต์ศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์ฯ
สาธารณสุขชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

อ.อรุ ณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต์

31 ส.ค. 2560

08.00-17.00น.

ดร.กัลยา ตันสกุล
อ.สุทธิสา ยาอีด

31 ส.ค. 2560

08.30-12.00น.

จานวน 30 คน

การเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์

อ.ขภิชาติ ราชแสง
อ.พัตรธีรา จินตานนท์

31 ส.ค. 2560

12.00-16.30น.

ห้อง U-301
อาคาร U-Plaza

10 ใบ

ทีมละ 2คน
จานวน 30 ทีม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
การจัดการทรัพยากร
มนุษย์
คณะบริ หารธุรกิจ

อ.คณิ ดา ไกรสันติ
ผศ.สมชัย ปราบรัตน์

31 ส.ค. 2560

8.30 – 15.00 น.

ห้อง 10-311
อาคารคณะ
บริ หารธุรกิจ

15 ใบ

จานวน 30 คน
ทีมละ 2 คน จานวน
30 ทีม

ห้อง U-301
อาคาร U-Plaza

จานวน
เกียรติบตั ร
15 ใบ

ห้อง ลานกิจกรรม ชั้น 10 ใบ
1 อาคารสุราษฎร์ธานี
ห้อง U-204
15 ใบ
อาคาร U-Plaza

ลาดับ

ชื่อกิจกรรม

6.

โครงการ CA Got Talent
ครั้งที่ 9 ตอน ผูป้ ระกาศ ข่าว
ทางโทรทัศน์
การแข่งขันตอบปั ญหา
กฎหมาย ครั้งที่ 9

7.

กลุ่มเป้ าหมาย
(กี่ทีม@กี่คน)
จานวน 30 คน

ทีมละ 2 คน
จานวน 30 ทีม

สาขาที่รับผิดชอบ

ชื่อผูร้ ับผิดชอบ

วันที่

เวลา

สถานที่

คณะนิเทศศาสตร์

ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา

31 ส.ค. 2560

08.00-17.00

ห้อง U-Studio ชั้น2
อาคาร U-Plaza

คณะนิติศาสตร์

อ.ชลีรัตน์ มเหสักกุล
อ.สนัน ยามาเจริ ญ
อ.ปูชิตา ชูเชิดปานรังษี
อ.จิระพงค์ แก้วบัว

31 ส.ค. 2560

08.30-12.00น.

ห้อง 3-413
อาคารสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ: การคัดเลือก และมอบรางวัลนักธุรกิจดีเด่น และนักรัฐศาสตร์ มติที่ประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองงบประมาณ ได้กาหนดให้มีการประชุมปี เว้นปี

จานวน
เกียรติบตั ร
10 ใบ

15 ใบ

