โครงการ CA Got Talent ครั้งที่ ๙ ตอน ผู้ประกาศข่ าวทางโทรทัศน์
Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ ๙ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
--------------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อให้กลุ่ มเป้ าหมายได้แสดงความสามารถในการใช้ท กั ษะทางภาษาในการปฏิ บตั ิงานการเป็ น
ผู้ ประกาศข่าวทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์
๒. เพื่อให้ความรู ้แก่กลุ่มเป้ าหมายเกี่ยวกับวิชาชี พสื่ อมวลชนในศาสตร์ ของการเป็ นผูป้ ระกาศข่าวทาง
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์
๓. เพื่อให้กลุ่ มเป้ าหมายได้ฝึกทักษะการแก้ไขสถานการณ์ ในการปฏิ บตั ิ งานเป็ นผูป้ ระกาศข่าวทาง
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์
๒. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
๑.นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าของโรงเรี ยนใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ โดยมี
กลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วมประกวดจานวน ๓๕ คน และขอให้ผสู ้ มัครรวมทั้งอาจารย์ผคู ้ วบคุมทีมทุกคน แนบ
สาเนาบัตรประชาชน พร้อมใบสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน
๒.ผูส้ มัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ชดั เจน พร้อมลายเซ็นอาจารย์ผคู้ วบคุมหรื ออาจารย์ที่
ปรึ กษา ทั้งนี้ จะต้องแต่งหน้า-แต่งกายชุดสุ ภาพเรี ยบร้อยเหมาะสม
๓.การแข่งขันผูเ้ ข้าแข่งขันจะได้รับโจทย์พร้อมกันหน้างาน
๓. กาหนดการ วัน เวลา และสถานทีจ่ ัดการแข่ งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง U-Studio ชั้น ๒ อาคาร U-Plaza
๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิ ดโดยท่านรักษาการคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๔๕ น. วิ ท ยากร /ผู ้ป ระกาศข่ า วมื อ อาชี พ แนะน าหลัก การบรรยายให้ ค วามรู้
แนะนากฎ กติกา วิธีการในการแข่งขัน
๑๐.๔๕ น. – ๑๒.๐๐ น. เริ่ มการประกวด (โดยใช้เวลา ๓ – ๕ นาที/คน) และกรรมการให้ขอ้ เสนอแนะ
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. เริ่ มการประกวด (โดยใช้เวลา ๓ – ๕ นาที/คน)
๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ประกาศผล มอบรางวัล / มอบของที่ระลึก และพิธีปิด

หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๔. หลักเกณฑ์ การตัดสิ นผู้ประกาศข่ าวทางโทรทัศน์
การแข่งขันมีคณะกรรมการตัดสิ น ๓ ท่าน โดยมีเกณฑ์การตัดสิ น ดังนี้
หลักเกณฑ์ การตัดสิ น
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
อักขรวิธี
๓๐
ความถูกต้อง
๒๐
ความชัดเจน
๒๐
การนาเสนอ บุคลิกท่าทาง / ปฏิภาณไหวพริ บ
๒๐
น้ าเสี ยง
๑๐
รวม
๑๐๐
๕. รางวัล
๑. รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบตั ร

๑ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมพร้อมเกียรติบตั ร

๑ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองพร้อมพร้อมเกียรติบตั ร

๑ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐บาท

๔. รางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบตั ร

๒ รางวัล มอบเกียรติบตั ร
รวมเงินรางวัล

๔,๕๐๐ บาท

๖. ข้ อมูลเพิม่ เติม และข้ อมูลผู้ประสานงานการแข่ งขัน
๖.๑ ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรื อติดต่อสอบถามได้ที่
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๖.๑.๑ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภทั ทิรา กลิ่นเลขา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๐๘ – ๒๐๙ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๖๐๖๒-๖๔๓๑
โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๘๓ E-mail Address : phattira@hu.ac.th
๖.๑.๒ คณะนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปี ที่ ๓
๖.๒ สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๖.๒.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภทั ทิรา กลิ่นเลขา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา ๙๐๑๑๐ วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดผูป้ ระกาศข่าวทางโทรทัศน์”
๖.๒.๒ สมัครทาง Facebook : inbox คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ใบสมัครเข้ าประกวด โครงการ CA Got Talent ครั้งที่ ๙ ตอน ผู้ประกาศข่ าวทางโทรทัศน์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่สมัคร...............เดือน..........................พ.ศ...............
สถานศึกษา..........................................................................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่...........................ซอย.................................................ถนน..................................................................
ตาบล...................................อาเภอ................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย…
์ …..…..........
รายชื่ อผู้เข้ าการประกวดประเภทผู้ประกาศข่ าวโทรทัศน์
๑. ชื่อ..............................................นามสกุล......................................ระดับการศึกษา .....................................
๒. ชื่อ..............................................นามสกุล......................................ระดับการศึกษา .....................................
๓. ชื่อ..............................................นามสกุล......................................ระดับการศึกษา .....................................
๔. ชื่อ..............................................นามสกุล......................................ระดับการศึกษา .....................................
๕. ชื่อ..............................................นามสกุล......................................ระดับการศึกษา .....................................
อาจารย์ ผ้ คู วบคุมทีม
ชื่อ...........................................นามสกุล......................................โทรศัพท์ที่ทางาน........................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................................E-mail Address……………………………….................
* กรุ ณาพิมพ์ หรื อเขียนด้ วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้ องในการจัดพิมพ์ เกียรติบัตรและแนบสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้เข้ าแข่ งขัน และอาจารย์ ผ้ คู วบคุมทีมมาพร้ อมใบสมัครด้ วย
(ลงชื่อ)...................................................................
(...............................................................)
อาจารย์ผปู้ ระสานงาน/อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หมายเหตุ :
กาหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง U-Studio ชั้น ๒ อาคาร UPlaza
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑.อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๑.๑ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภทั ทิรา กลิ่นเลขา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์

โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๐๘ – ๒๐๙ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๖๐๖๒-๖๔๓๑
โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๘๓ E-mail Address: phattira@hu.ac.th
๒.สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภทั ทิรา กลิ่นเลขา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ วงเล็บมุมซองว่า
“โครงการประกวดผูป้ ระกาศข่าวทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์”
๒.๒ ส่ งใบสมัครทาง Facebook : inbox คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรื อ ส่ งใบ
สมัครผ่าน E-mail Address: phattira@hu.ac.th หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

