Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ ๙
ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

๑๒๕/๕๐๒ ถนนพลพิชัย ตาบลคอหงส์
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
www.hu.ac.th/hatyaifair
E-mail:hatyaifair@hu.ac.th

๒

สารบัญ
หน้า
การแข่ งขันการตอบปัญหา
๑.การแข่งขันตอบคาถามปริ ศนาฟ้ าแลบ ตอน วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
๒.การแข่งขันตอบปั ญหาทางด้านบริ หารธุ รกิจ ครั้งที่ ๑
๓.การแข่งขันตอบปั ญหากฎหมาย ครั้งที่ ๙
การแข่ งขันทางด้ านภาษาอังกฤษ
๔.DRIC International Quiz ครั้งที่ ๓
การแข่ งขันกล่ าวสุ นทรพจน์
๕.การแข่งขันกล่าวสุ นทรพจน์ทางการเมืองการปกครอง ครั้งที่ ๙
การแข่ งขันด้ านศิลปะ
๖.การแข่งขันวาดลวดลายบนเครื่ องปั้ นดินเผา
การประกวดพิธีกร
๗.โครงการ CA Got Talent ตอน ผูป้ ระกาศข่าว ครั้งที่ ๙
การติว
๘.โครงการติวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ ๕ รายวิชาคณิ ตศาสตร์
การจัดโครงการประชุ ม อบรม บรรยายพิเศษ
๙.โครงการบรรยายเรื่ อง เดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศ
Thailand ๔.๐ กับกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นไทย

วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๕
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๘
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๑๑
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๑๔
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๑๖
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๑๙
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๒๑
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๒๓
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๒๘

๓

สารบัญ
หน้า
ภาคผนวก (ใบสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน)
การแข่ งขันการตอบปัญหา
๑.การแข่งขันตอบคาถามปริ ศนาฟ้ าแลบ ตอน วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
๒.การแข่งขันตอบปั ญหาทางด้านบริ หารธุ รกิจ ครั้งที่ ๑
๓.การแข่งขันตอบปั ญหากฎหมาย ครั้งที่ ๙
การแข่ งขันทางด้ านภาษาอังกฤษ
๔.DRIC International Quiz ครั้งที่ ๓
การแข่ งขันกล่ าวสุ นทรพจน์
๕.การแข่งขันกล่าวสุ นทรพจน์ทางการเมืองการปกครอง ครั้งที่ ๙
การแข่ งขันด้ านศิลปะ
๖.การแข่งขันวาดลวดลายบนเครื่ องปั้ นดินเผา
การประกวดพิธีกร
๗.โครงการ CA Got Talent ตอน ผูป้ ระกาศข่าว ครั้งที่ ๙
การติว
๘.โครงการติวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ ๕ รายวิชาคณิ ตศาสตร์
การจัดโครงการประชุ ม อบรม บรรยายพิเศษ
๙.โครงการบรรยายเรื่ อง เดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศ
Thailand ๔.๐ กับกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นไทย

วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๓๑
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๓๓
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๓๕
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๓๗
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๓๙
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๔๑
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๔๓
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๔๕
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ๔๘

๔

การแข่ งขันทางวิชาการ
และทักษะพิเศษของนักเรียน นักศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ า

๕

การแข่ งขันตอบคาถาม ปริศนาฟ้ าแลปตอน “วิทยาศาสตร์ สุขภาพ” ครั้งที่ ๑
Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ ๙ ปี การศึกษา ๒๕๖o
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
----------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขันได้ทดสอบความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
๒. เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขันได้เพิ่มพูนความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๓. เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมแข่งขันได้นาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันในการดูแลสุ ขภาพได้
๒. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
๑ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าของโรงเรี ยนในเขตภาคใต้ โดยขอให้แต่ละโรงเรี ยน
ส่ ง ผูเ้ ข้า ร่ ว มแข่ ง ขัน ได้ไ ม่ เ กิ น ๒ ที ม ที ม ละ ๒ คน และขอให้ ผูส้ มัค รรวมทั้ง อาจารย์ผูค้ วบคุ ม ที ม ทุ ก คน
แนบสาเนาบัตรประชาชน พร้อมใบสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน เพื่อ จัดทา e-Certificate และส่ งกลับไปยัง e-mail
ของแต่ละคน
๒ รั บ สมัค รนั ก เรี ยนเข้า ร่ วมแข่ ง ขัน จ านวน ๓๐ ที ม และนั ก เรี ยนที่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขัน ต้อ งเป็ น
ตัวแทนที่ผบู้ ริ หารสถานศึกษาให้การรับรอง
๓. กาหนดการ และสถานทีจ่ ัดการแข่ งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.o๐ น. ณ ห้อง U ๒๐๔ อาคาร U-Plaza โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๐๘.๓๐ น. - ๐๘.๔๕ น. ผูเ้ ข้าแข่งขันลงทะเบียน ณ ห้อง U ๒๐๔ อาคาร U-Plaza
๐๘.๔๕ น. - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิ ด โดย ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. การแข่งขันรอบที่ ๑
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและนักเรี ยน/อาจารย์ผคู ้ วบคุมทีมเดินชม
นิทรรศการในงาน Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ ๙
ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๑๐.๔๕ น. - ๑๑.๔๕ น. การแข่งขันรอบที่ ๒
๑๑.๔๕ น. - ๑๒.๐๐ น. ประกาศผลและมอบรางวัล โดยผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ ห้อง
U ๒๐๔ อาคาร U-Plaza

๖

๔. ระเบียบการแข่ งขันโดยสั งเขป
๑ การแข่งขันรอบที่ ๑
รอบแรกเป็ นการแข่งขันความรู ้ ทวั่ ไป ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ จานวน ๑๕ ข้อ แต่ ละที มตอบ
คาถามทั้งหมดแล้ว จะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสู งสุ ดจานวน ๘ ทีม เพื่อแข่งขันในรอบที่สอง
๒ การแข่งขันรอบที่ ๒
รอบที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนสู งสุ ด ๘ ทีมจากรอบแรก จะแข่งขันในรอบที่ ๒ โดยแต่ละทีมจะ
แข่งขันในการตอบปั ญหา ซึ่ งมีคาถามจาก ๔ ด้านดังนี้
- ด้านวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ด้านการสาธารณสุ ข
- ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
๓ ผูแ้ ข่งขันมีเวลาในการคิดคาตอบทีมละ ๓๐ วินาที
๔ ผูม้ าลงทะเบียน ณ วันแข่งขัน ล่าช้ากว่า ๑๕ นาที ถือว่าสละสิ ทธิ์ การแข่งขันไปโดยปริ ยาย
๕. เกณฑ์ การตัดสิ นผลการแข่ งขัน
ผูช้ นะคือ ผูท้ ี่มีคะแนนสู งสุ ด ๓ อันดับจากการแข่งขันรอบที่ ๒
๖. รางวัล
๑.รางวัลชนะเลิศ
๒.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
๓.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
๔.รางวัลชมเชย
รวมเงินรางวัล

๑ รางวัล
๑ รางวัล
๑ รางวัล
๒ รางวัล

รางวัลละ ๓,๕๐๐ บาท
รางวัลละ ๒,๕๐๐ บาท
รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
มอบเกียรติบตั ร
๗,๕๐๐ บาท

๗. ข้ อมูลเพิม่ เติม การสมัครเข้ าแข่ งขัน และข้ อมูลผู้ประสานงานการแข่ งขัน
๗.๑ นักเรี ยนผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรื อติดต่อสอบถามได้ที่
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๗.๑.๑ ดร.กัลยา ตันสกุล คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๓๒๖ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๕๙๘-๗๒๕๐
E-mail Address: kanlaya_t@hu.ac.th
๗.๑.๒ อาจารย์สุทธิ สา ยาอีด คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๓๒๖ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘- ๗๙๓๒-๙๑๐๓
E-mail Address: Sutisa@hu.ac.th

๗

๗.๒ สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๗.๒.๑ ส่ ง ทางไปรษณี ย ์ ที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย หาดใหญ่
๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
๗.๒.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๕๔ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรยืนยัน
การสมัครกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

๘

การแข่ งขันตอบปัญหาทางด้ านบริหารธุรกิจของนักเรียน ครั้งที่ ๑
Open House HU & Hatyai Fair ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
----------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการได้แสดงความรู ้ ความสามารถทางด้านบริ หารธุ รกิจ
๒. เพื่ อ เป็ นการประชาสั ม พัน ธ์ แ ละการส่ งเสริ มความสั ม พั น ธ์ อ ั น ดี ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย
กับโรงเรี ยนต่าง ๆ
๒. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ของโรงเรี ยน ๑๔ จังหวัดในเขตภาคใต้ โดยขอให้
แต่ละโรงเรี ยนส่ งผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ทีม ทีมละ ๒ คน และขอให้ผสู ้ มัคร รวมทั้งอาจารย์ผคู ้ วบคุมทีม
ทุกคน แนบสาเนาบัตรประชาชน พร้อมใบสมัครเข้าร่ วมการแข่งขันด้วย
๓. กาหนดการ วัน เวลา สถานทีจ่ ัดการแข่ งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๑๐-๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารคณะบริ หารธุ รกิจ
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ผูเ้ ข้าแข่งขันลงทะเบียน ณ ห้อง ๑๐-๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารคณะบริ หารธุ รกิจ
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิ ด โดย ผูบ้ ริ หารคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๐๙.๑๕ น. – ๑๒.๐๐ น. การแข่งขันตอบปั ญหาทางด้านบริ หารธุ รกิจ
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. นักเรี ยนและอาจารย์ผคู้ วบคุมทีมเดินชมนิทรรศการในงาน
Open House HU & Hatyai Fair ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ประกาศผลการแข่งขัน และ มอบรางวัล
โดย ผูบ้ ริ หารคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ณ ห้อง ๑๐-๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารคณะบริ หารธุ รกิจ

๙

๔. ระเบียบการแข่ งขันโดยสั งเขป
การแข่ งขันตอบปั ญหาทางด้ านบริหารธุรกิจ (รับ ๓๐ ทีมเท่านั้น)
กติกาการแข่ งขัน
๑. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ๓ ชัว่ โมง
๒. จานวนผูเ้ ข้าแข่งขันทีมละ ๒ คน
๓. ตอบคาถามจานวน ๕๐ ข้อ โดยทาการตรวจทีละข้อ
๔. คัดเลือกทีมที่มีคะแนนสู งสุ ด ๕ ทีม ตามลาดับรางวัล
แนวการแข่ งขัน
ตอบค าถามเกี่ ย วกั บ ความรู ้ ท างวิ ช าการด้ า นบริ หารธุ ร กิ จ ประกอบด้ ว ย ความรู ้ พ้ื น ฐานด้ า น
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็ นต้น
๕. เกณฑ์ การตัดสิ นผลการแข่ งขัน
การแข่ งขันตอบปั ญหาทางด้ านบริหารธุรกิจ
เกณฑ์ การตัดสิ น
๑. พิจารณาจากคะแนนการตอบคาถามทั้งหมด ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน
๒. คัดเลือกทีมที่มีคะแนนสู งสุ ด ๕ ทีมตามลาดับรางวัล
๖. รางวัล
๑. รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบตั ร
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเกียรติบตั ร
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองพร้อมเกียรติบตั ร
๔. รางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบตั ร
รวมเงินรางวัล

๑ รางวัล
๑ รางวัล
๑ รางวัล
๒ รางวัล

รางวัลละ ๓,๕๐๐ บาท
รางวัลละ ๒,๕๐๐ บาท
รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
มอบเกียรติบตั ร
๗,๕๐๐ บาท

๗. ข้ อมูลเพิม่ เติม การสมัครเข้ าแข่ งขัน และข้ อมูลผู้ประสานงานการแข่ งขัน
๗.๑ นักเรี ยนผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรื อติดต่อสอบถามได้ที่
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๗.๑.๑ อาจารย์คณิ ดา ไกรสันติ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะบริ หารธุ รกิจ
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๖๒๓ และเบอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๙๗๓๕-๓๒๐๕
E-mail Address : kanida@hu.ac.th
๗.๑.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมชัย ปราบรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๖๓๐ และเบอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙-๑๘๔๖-๕๒๘๔
E-mail Address : somchai@hu.ac.th

๑๐

๗.๒ สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ ถึงวันศุกร์ ที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๗ . ๒ . ๑ ส่ ง ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์ ที่ ส า ข า วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
๗.๒.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๘ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรยืนยัน
การสมัครกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th
๗.๓ ให้ผสู ้ มัคร รวมทั้ง อาจารย์ผคู ้ วบคุมทีมทุกคน แนบสาเนาบัตรประชาชน พร้อมใบสมัคร
เข้าร่ วมการแข่งขันด้วย

๑๑

การแข่ งขันตอบปัญหากฎหมาย ครั้งที่ ๙
Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ ๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
--------------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนมีความรู ้ทางด้านกฎหมาย
๒. เพื่อเปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงและทดสอบความรู้ทางด้านกฎหมาย
๒. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมแข่ งขัน
นัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อเที ย บเท่ า ของโรงเรี ย นในภาคใต้ โดยขอให้แต่ ล ะโรงเรี ย นส่ ง
ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันได้ไม่เกิ น ๒ ทีม ทีมละ ๒ คน จานวนผูส้ มัครการแข่งขัน ขั้นต่ า จานวน ๓๐ ทีม และขอให้
ผู ้ส มัค รรวมทั้ง อาจารย์ผู ้ค วบคุ ม ที ม ทุ ก คน แนบส าเนาบัต รประชาชน มาในวัน แข่ ง ขัน ด้ ว ย เพื่ อ จัด ท า
e-Certificate และส่ งกลับไปยัง e-mail ของแต่ละคน
๓. กาหนดการ วัน เวลา และสถานทีจ่ ัดการแข่ งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง U-๒๐๔ อาคาร U-Plaza
๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. พิธีเปิ ดโดยผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น. การแข่งขันตอบปั ญหากฎหมาย ช่วงที่ ๑
๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ น. – ๑๕.๔๕ น. การแข่งขันตอบปั ญหากฎหมาย ช่วงที่ ๒
๑๕.๔๕ น. – ๑๖.๑๕ น. นักเรี ยน/อาจารย์ผคู้ วบคุมทีมเดินชมนิทรรศการ
ในงาน Open House HU & Hatyai Fair ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๑๖.๑๕ น. – ๑๖.๓๐ น. ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัลและของที่ระลึกแก่ผเู ้ ข้าแข่งขัน โดย
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ ห้อง U-๒๐๔ อาคาร U-Plaza
๔. ระเบียบการแข่ งขันโดยสั งเขป
ผู้เข้ าแข่ งขัน
๑. ผูส้ มัครเข้าแข่งขัน โรงเรี ยนละไม่เกิน๒ ทีม ทีมละ ๒ คนและนักเรี ยนที่เข้าร่ วมแข่งขันต้องเป็ น
ตัวแทนที่สถานศึกษาให้การรับรอง
๒. ต้องยืน่ ใบสมัครและส่ งใบตอบรับถึงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๓. ต้องเข้ารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนตามเวลาที่กาหนด

๑๒

ขอบเขตของเนือ้ หาทีใ่ ช้ ในการแข่ งขัน
๑. กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
๒. กฎหมายอาญา
๓. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
๔. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมายเหตุ: ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผคู ้ วบคุมทีม ทีมละ ๑ คน
๕. กติกาการแข่ งขัน
๕.๑ การแข่งขันนี้ เป็ นการแข่งขันตอบปั ญหากฎหมายประเภททีม ทีมละ ๒ คน
๕.๒ ทีมที่จะเข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัวที่จุดลงทะเบียนและนัง่ ประจาที่ตามเวลาที่กาหนดก่อนการ
แข่งขันไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ นาที มิฉะนั้นถือว่าสละสิ ทธิ์ ในการแข่งขัน ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาถึงเหตุสุดวิสัย
และอนุ โลมให้ทีมที่มารายงานตัวช้ากว่ากาหนดดังกล่าวเข้าแข่งขันได้ อย่างไรก็ตามหากการแข่งขันได้เริ่ มขึ้น
แล้ว ทีมดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ ตอบคาถามและได้คะแนนในข้อที่กรรมการได้ถามคาถามไปแล้ว
๕.๓ ห้ามมิให้ใช้ตารา ตัวบทกฎหมาย หรื อเอกสารอย่างใด รวมทั้งปิ ดเครื่ องมือสื่ อสารทุกชนิดและห้าม
มิให้ใช้วธิ ี การสื่ อสารใด ๆ ในขณะการแข่งขัน
๕.๔ บุ คคลภายนอกไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการแข่งขัน จะไม่ได้รับอนุ ญาตให้พูดคุ ยหรื อสื่ อสารกับ
ผูเ้ ข้าแข่งขันทีมที่ฝ่าฝื นจะถูกตัดสิ ทธิ์ ในการแข่งขัน และจะต้องออกจากการแข่งขันทันที
๕.๕ หลัง จากได้ รั บ กระดาษค าตอบแล้ ว ให้ แ ต่ ล ะที ม เขี ย นหมายเลขล าดับ ที ม ของตนลงใน
กระดาษคาตอบหากทีมใดไม่ปฏิบตั ิตามให้ถือว่าทีมนั้นสละสิ ทธิ์ ไม่ตอบคาถามข้อนั้น
๕.๖ แต่ละคาถามจะให้พิธีกรอ่านคาถามเพียง ๑ ครั้ง ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเลื อกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
ภายในระยะเวลา ๑ นาที โดยเริ่ มจับเวลาเมื่อพิธีกรอ่านคาถามจบ
๕.๗ วิธีการเลือกคาตอบให้ใช้วธิ ีกากบาทข้อที่เลือกลงในกระดาษคาถามที่เจ้าหน้าที่แจกให้
๕.๘ ทีมที่ตอบคาถามถูกจะได้คะแนนคาถามละ ๑ คะแนน เว้นแต่กรณี ที่กรรมการกาหนดคะแนนเป็ น
พิเศษสาหรับคาถามข้อใดข้อหนึ่ง
๕.๙ การพิจารณาและตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด
๕.๑๐ ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันมีสิทธิ์ แสดงความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง อุทธรณ์ หรื อขอให้อธิ บายคาถามและเหตุผลที่
เกี่ยวเนื่องกับคาถาม หรื อคาตัดสิ นของคณะกรรมการ โดยสามารถกระทาได้หลังจากเฉลยคาตอบและก่อนการ
ถามคาถามข้อถัดไป หรื อหลังจากการประกาศคาตัดสิ นของคณะกรรมการในทันที แล้วแต่กรณี มิฉะนั้นถือเป็ น
ที่สิ้นสุ ด
๕.๑๑ ที ม ที่ ไ ด้ค ะแนนสู ง สุ ด จะได้รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ ที ม ที่ ไ ด้ค ะแนนสู ง สุ ด ถัด มาจะได้รั บ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบตั ร

๑๓

๕.๑๒ กรณี ทีมที่เข้าแข่งขันตอบปั ญหาถูกต้องและได้คะแนนสู งสุ ดในแต่ละลาดับหลายทีมให้ทีมที่มี
คะแนนเท่ากันในแต่ละลาดับแข่งขันกันต่อไปโดยใช้คาถามสารอง ให้ทีมที่เข้าแข่งขันตอบคาถามทีละ ๑ ข้อ
จนกว่า จะได้ที ม ที่ ไ ด้รับ รางวัล ชนะเลิ ศ รองชนะเลิ ศอันดับ ๑ รองชนะเลิ ศอันดับ ๒ และรางวัล ชมเชย
ตามลาดับ
๕.๑๓ กรณี ที่หมดคาถามสารองแล้ว แต่ ยงั ไม่สามารถคัดเลื อกที มที่ ชนะเลิ ศ รองชนะเลิ ศอันดับ ๑
ลงในกระดาษคาตอบ รองชนะเลิ ศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชยได้แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการเป็ นผูต้ ้ งั
คาถามขึ้นใหม่แล้วถามจนกว่าจะได้ทีมที่ได้รับรางวัลครบถ้วน
๖. รางวัล
๖.๑ รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบตั ร
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเกียรติบตั ร
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองพร้อมเกียรติบตั ร
๖.๔ รางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบตั ร
รวมเงินรางวัล

๑รางวัล
๑ รางวัล
๑ รางวัล
๒ รางวัล

รางวัลละ ๓,๕๐๐ บาท
รางวัลละ ๒,๕๐๐ บาท
รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
มอบเกียรติบตั ร
๗,๕๐๐ บาท

๗. ข้ อมูลเพิม่ เติมการสมัครเข้ าแข่ งขันและข้ อมูลการประสานงานการแข่ งขัน
๗.๑ นักเรี ยนผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรื อติดต่อสอบถามได้ที่
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๗.๑.๑ อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๓๑๗,๓๑๘ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๔๑๙๕-๒๘๗๗
E-mail address : Chaleerath@hu.ac.th
๗.๑.๒ อาจารย์สนัน ยามาเจริ ญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๓๑๗, ๓๑๘ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๐๙๕-๑๑๐๑
E-mail address: Sanan@hu.ac.th
๗.๒ สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๗.๒.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐หรื อ
๗.๒.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๕๔ หรื อ ส่ งทาง
E-mail address : Chaleerath@hu.ac.th หรื อ Sanan@hu.ac.th (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรแจ้งอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบโครงการด้วย) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

๑๔

การแข่ งขัน DRIC International Quiz ครั้งที่ ๓
Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ ๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
----------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขันได้ทดสอบและเพิ่มพูนความรู ้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ความรู ้ทวั่ ไป
ทางด้านธุ รกิจ เหตุการณ์ปัจจุบนั ทั้งในและต่างประเทศ
๒. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
๑. นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าของโรงเรี ยนในเขตภาคใต้
๒. ทีมละ ๒ คน และขอให้ผสู ้ มัครรวมทั้งอาจารย์ผคู ้ วบคุมทีมทุกคน แนบสาเนาบัตรประชาชน พร้อม
ใบสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน เพื่อจัดทา e-Certificate และส่ งกลับไปยัง e-mail ของแต่ละคน
๓. รับสมัครนักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันจานวน ๔๐ ทีม
๓. กาหนดการ และสถานทีจ่ ัดการแข่ งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้อง U-๓๐๑ อาคาร U-Plaza โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ผูเ้ ข้าแข่งขันลงทะเบียน ณ ห้อง U-๓๐๑ อาคาร U-Plaza
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
การแข่งขันรอบที่ ๑
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
การแข่งขันรอบที่ ๒
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
ประกาศผลและมอบรางวัล
๔. ระเบียบการแข่ งขันโดยสั งเขป
๔.๑ การแข่งขันรอบที่ ๑
รอบแรกเป็ นการแข่งขันความรู ้ทวั่ ไป ภาษาอังกฤษ จานวน ๑๕ ข้อ แต่ละทีมตอบคาถาม
ทั้งหมดแล้วจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสู งสุ ดจานวน ๘ ทีม เพื่อแข่งขันในรอบที่ ๒
๔.๒ การแข่งขันรอบที่ ๒
รอบที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนสู งสุ ด ๘ ทีมจากรอบแรก จะแข่งขันในรอบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด
การแข่งขันดังนี้
๔.๒.๑ คาถามที่ใช้ในการแข่งขันจะมีความยากง่าย ๓ ระดับ คือ ง่าย ปานกลาง และยาก
๔.๒.๒ ทีมที่ ๑ จะเลือก ๑ คาถามจาก คาถามใน ๓ ระดับดังกล่าว และ ทุกทีมจะตอบคาถาม
เดียวกันดังกล่าว

๑๕

๔.๒.๓ ทีมที่ ๒ จะเลือก ๑ คาถามจาก คาถามใน ๓ ระดับดังกล่าวข้างต้น เช่นเดียวกับทีมที่ ๑
และ ทุกทีมจะตอบคาถามที่เลือกโดยทีมที่ ๒
๔.๒.๔ ทีมที่เหลือจะปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน จนทั้ง ๘ ทีมตอบคาถามครบ ๒๐ คาถาม
๔.๓ ผูแ้ ข่งขันมีเวลาในการคิดคาตอบทีมละ ๓๐ วินาที
๔.๔ ผูม้ าลงทะเบียน ณ วันแข่งขัน ล่าช้ากว่า ๑๕ นาที ถือว่าสละสิ ทธิ์การแข่งขันไปโดยปริ ยาย
๕. เกณฑ์ การตัดสิ นผลการแข่ งขัน
ผูช้ นะคือ ผูท้ ี่มีคะแนนสู งสุ ด ๓ อันดับจากการแข่งขันรอบที่ ๒
๖. รางวัล
๑.รางวัลชนะเลิศ
๒.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
๓.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
๔.รางวัลชมเชย
รวมเงินรางวัล

๑ รางวัล
๑ รางวัล
๑ รางวัล
๒ รางวัล

รางวัลละ ๓,๕๐๐ บาท
รางวัลละ ๒,๕๐๐ บาท
รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
มอบเกียรติบตั ร
๗,๕๐๐ บาท

๗. ข้ อมูลเพิม่ เติม การสมัครเข้ าแข่ งขัน และข้ อมูลผู้ประสานงานการแข่ งขัน
๗.๑ นักเรี ยนผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรื อติดต่อสอบถามได้ที่
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๗.๑.๑ อาจารย์ ธมน จิโรจสิ นธุ์ สาขาวิชา การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริ น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๗ และเบอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๙๖๓-๔๕๙๖ เบอร์โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๖๖ E-mail Address: thamon@hu.ac.th
๗.๑.๒ อาจารย์ ปิ ยะดา สาอุตม์ สาขาวิชา การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริ น เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๗ และเบอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
๐๙-๑๑๖๑-๕๙๖๓ เบอร์โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๖๖ E-mail Address: piyada_s@hu.ac.th
๗.๒ สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันนี้ ถึงวันศุกร์ ที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๗.๒.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริ น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
๗.๒.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๖๖(เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรแจ้ง
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการด้วย) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

๑๖

การแข่ งขันกล่าวสุ นทรพจน์ ทางการเมืองการปกครอง ครั้งที่ ๙
Open House HU & Hatyai Fair ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
----------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
๑.เพื่ อเสริ ม สร้ างค่ า นิ ย มในการแสดงออกของนักเรี ย นและเยาวชน โดยใช้ภาษาไทยอย่า งถู ก ต้อง
เหมาะสม
๒.เพื่อปลูกฝังให้นกั เรี ยนและเยาวชน มีความกล้าแสดงออกในที่สาธารณชนโดยการกล่าวสุ นทรพจน์
เกี่ยวกับหัวข้อเรื่ องที่มอบหมายให้
๓.เพื่ อ ฝึ กฝนทัก ษะของนัก ศึ ก ษาและเยาวชน ในการด าเนิ น กิ จ กรรมและพัฒ นาความรู ้ เ กี่ ย วกับ
รัฐศาสตร์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรี ยน
๔.เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กบั
สถานศึกษาอื่นๆ ในจังหวัดภาคใต้
๒. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
๑.นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ในพื้นที่โรงเรี ยนเขตภาคใต้
๒.แต่ละโรงเรี ยนสามารถส่ งผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันได้ไม่เกิน 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

๑๗

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 งชนะเลิ ศ )
คนละ ๓ นาที
๒. เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็ น
เกณฑ์ การให้ คะแนนการกล่ าวสุ นทรพจน์
๑. บุคลิกภาพของผู้แข่ งขัน
๒. เนือ้ หา
(๙ คะแนน)
(๔ คะแนน)
- ท่าทาง
- ความสอดคล้องของเนื้อหาที่พดู
- น้ าเสี ยง
- ความสอดคล้องตรงกับไวยกรณ์
- ไหวพริ บ ปฏิภาณการแก้ไขสถานการณ์ ภาษา

๓. เวลา
(๒ คะแนน)
- ตรงตามเวลา
ที่กาหนด

๑๘

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

๑ รางวัล
๑ รางวัล
๑ รางวัล
๒ รางวัล
รวมเงินรางวัล

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

๑๙

โครงการแข่ งขันวาดลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ ๑
Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ ๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
--------------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นกั เรี ยนได้แสดงความสามารถในการใช้ทกั ษะฝี มือ ความคิดสร้างสรรค์ ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านศิลปะและการออกแบบประยุกต์ศิลป์
๒. เพื่อให้ความรู ้และเข้าใจในหลักสู ตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ กับนักเรี ยน
๓. เพื่อให้ครู นักเรี ยนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความสัมพันธ์ดา้ นศิลปะและการออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์
๒. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
๑. นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าของโรงเรี ยนในเขตภาคใต้ โดยมีนกั เรี ยน
เข้าร่ วมประกวดจานวน ๓๐ คน และขอให้ผสู ้ มัครรวมทั้งอาจารย์ผคู ้ วบคุมทีมทุกคน แนบสาเนาบัตรประชาชน
พร้อมใบสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน เพื่อจัดทา e-Certificate และส่ งกลับไปยัง e-mail ของแต่ละคน
๒. ผูส้ มัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ชดั เจน พร้อมลายเซ็ นอาจารย์ผคู้ วบคุมหรื ออาจารย์ที่
ปรึ กษา ทั้งนี้ จะต้องแต่งหน้า-แต่งกายชุดสุ ภาพเรี ยบร้อยเหมาะสม
๓. นักเรี ยนที่เข้าร่ วมการแข่งขันต้องเป็ นตัวแทนที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาให้การรับรอง
๔. การแข่งขัน ผูเ้ ข้าแข่งขันจะได้รับโจทย์พร้อมกันหน้างาน
๓. กาหนดการ วัน เวลา และสถานทีจ่ ัดการแข่ งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร ๓
๐๘.๐๐ น.- ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ น.- ๐๘.๔๕ น. พิธีเปิ ดโดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น. อาจารย์ประจาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ บรรยายให้ความรู้หลักการ
ออกแบบ องค์ประกอบศิลปะ และแนะนา กฎกติกา วิธีการในการแข่งขัน
๐๙.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. เริ่ มการประกวด ใช้เวลาแข่งขัน ๔ ชัว่ โมง
๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๔.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น. นักเรี ยน/อาจารย์ผคู้ วบคุมทีมเดินชมนิทรรศการในงาน Open House HU &
Hatyai Fair ครั้งที่ ๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๑๕.๐๐ น. -๑๖.๐๐ น. ประกาศผลมอบรางวัล / มอบของที่ระลึก และพิธีปิด
หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๒๐

๔. หลักเกณฑ์ การตัดสิ นผูแ้ ข่ งขันวาดลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา
การแข่งขันมีคณะกรรมการตัดสิ น ๓ ท่าน โดยมีเกณฑ์การตัดสิ น ดังนี้
หลักเกณฑ์ การตัดสิ น

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

องค์ประกอบศิลป์ เอกภาพของผลงาน

๔๐

การระบายสี และการใช้สี

๓๐

เทคนิคการสร้างสรรค์

๓๐
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 ๑,๐๐๐ บาท

๔. รางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบตั ร

๒ รางวัล มอบเกียรติบตั ร
รวมเงินรางวัล

๔,๕๐๐ บาท

๖. ข้ อมูลเพิม่ เติม และข้ อมูลผู้ประสานงานการแข่ งขัน
๖.๑ นักเรี ยนผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรื อติดต่อสอบถามได้ที่
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๖.๑.๑ อาจารย์อรุ ณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๗๔๒-๐๐๓๐๐ ต่อ ๒๑๘
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๗๔๐๐-๓๙๔๔, โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๕๔
E-mail Address: matty_max11@hotmail.com
๖.๑.๒ อาจารย์วรัญญา มณี ศรี อาจารย์ประจาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๗๔๒-๐๐๓๐๐ ต่อ ๒๑๘
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๗๔๐๐-๓๙๔๔, โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๕๔ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรยืนยัน
การสมัครกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th
๖.๒ สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ ถึง วันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๖.๒.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
๖.๒.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๖๖ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรยืนยัน
การสมัครกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

๒๑

โครงการ CA Got Talent ครั้งที่ ๙ ตอน ผู้ประกาศข่ าวทางโทรทัศน์
Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ ๙ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
--------------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้กลุ่ มเป้ าหมายได้แสดงความสามารถในการใช้ทกั 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
แนบสาเนาบัตรประชาชน 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

๒๒

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

๒๓

โครงการ ติวนีเ้ พือ่ น้ อง ครั้งที่ ๕ (คณิตศาสตร์ )
Open House HU &Hatyai Fair ครั้งที่ ๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
--------------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความรู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์
๒. เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงและทดสอบความรู้ทางด้านคณิ ตศาสตร์
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยนและบุคคลภายนอกรู ้จกั มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการติว
๑. นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าในโรงเรี ยนเขตจังหวัดภาคใต้
๓. กาหนดการ วัน เวลา และสถานทีจ่ ัดการติว
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง Blue Ocean Hall อาคาร ๑๐ คณะบริ หารธุ รกิจ
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
โดย ผศ.ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิ น ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิ ดงาน
โดย ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริ น สัตยารักษ์ อธิ การบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๐๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ติวรายวิชาคณิ ตศาสตร์ จาก คุณแท็ป A Level
๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ผศ.ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิ น ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวปิ ดงาน
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๔. ข้ อมูลเพิม่ เติม การสมัครเข้ าร่ วมโครงการ และข้ อมูลผู้ประสานงาน
๔.๑ นักเรี ยนผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรื อติดต่อสอบถามได้ที่
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๔.๑.๑ อาจารย์นธี เหมมันต์ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ต่อ ๖๑๗ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๖0๙-๘๓๓๖
E-mail Address: natee_h@hu.ac.th
๔.๒ สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๔.๒.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕ / ๕๐๒
ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

๒๔

๔.๒.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๘ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทร
ยืนยันการสมัครกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

๒๕

การจัดโครงการประชุม อบรม
บรรยายพิเศษ

๒๖

โครงการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “เดินหน้ าสงขลา เดินหน้ าประเทศไทย” Thailand ๔.๐ กับกระบวนการพัฒนาท้ องถิ่นไทย
Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ ๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
--------------------------------------------๑.ชื่อโครงการ
บรรยายพิเศษเรื่ อง “เดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย” Thailand ๔.๐ กับกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นไทย
๒.หลักการและเหตุผล
“Thailand ๔.๐” เป็ นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรื อโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสร้าง
ประเทศให้เป็ นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง และหลุดพ้นจากประเทศกาลังพัฒนา
กลายเป็ นประเทศพัฒนาแล้วอย่างแท้จริ ง โดยวางเป้ าหมายให้เกิดขึ้นภายใน ๕-๖ ปี
ปั จจุบนั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีบทบาทและความสาคัญมากยิง่ ขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่
การจัดบริ การสาธารณะให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็ นกลไกสาคัญของการพัฒนาประชาธิ ปไตยที่รากฐาน การ
ทางานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องเผชิญกับปั ญหาและอุปสรรคหลายประการ ซึ่ งถือเป็ นความท้าทาย
ใหม่ของท้องถิ่นที่จะต้องมีการปรับตัวและพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะบริ บทการพัฒนาในยุค Thailand
๔.๐ที่ผนู ้ าและบุคคลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจาเป็ นต้องพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการทางาน เพื่อ
ก้าวเข้าสู่ ยคุ สังคมโลก Digital Economy บนพื้นฐานของการพัฒนาท้องถิ่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
ตามกระแสหลักสากลในบริ บทประเทศไทย พร้อมด้วยการปรับระบบคิดให้ทนั ต่อพัฒนาการด้านนวัตกรรมใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทลั เพื่อพัฒนาไปสู่ สังคมดิจิทลั ตามมาตรฐานสากล อันเป็ นจุดมุ่งหมายเชิงวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาเพื่อก้าวสู่ สังคมยัง่ ยืน
๓.วัตถุประสงค์ การจัดการโครงการ
๑. เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้การพัฒนาท้องถิ่นไทยในยุค Thailand ๔.๐
๒. เพื่อเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความคิดเห็นร่ วมกับวิทยากร
๔. วิทยากร นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม (ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา)

๒๗

๕. วัน เวลา สถานทีจ่ ัดโครงการ
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall
อาคาร ๑๐
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๖. กลุ่มเป้าหมายในการเข้ าร่ วมโครงการ
นักเรี ยน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจ จานวน ๒๐๐ คน
๗. กาหนดการ
๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิ ด โครงการ Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ ๙
ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. บรรยายพิเศษเรื่ อง “เดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย” Thailand ๔.๐
กับกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นไทย โดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
(ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา)
๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. อภิปรายถาม-ตอบและมอบของที่ระลึก
๘. ข้ อมูลเพิม่ เติม การสมัคร และข้ อมูลผู้ประสานงาน
๘.๑ ผูส้ นใจสามารถดู รายละเอี ยดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรื อติ ดต่ อสอบถามได้ที่ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๘.๑.๑ อาจารย์นพวัลภ์ มงคลศรี สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๑ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๒๗๖-๕๑๖๖
เบอร์โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๖๖
๘.๑.๒ อาจารย์จิตกรี บุญโชติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๑ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๖๐๙-๗๓๑๑
เบอร์โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๖๖
๘.๒ สามารถส่ งใบตอบรับได้ ตั้งแต่บดั นี้ ถึงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๘.๒.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่ คณะรั ฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ ๑๒๕/๕๐๒ ถนนพลพิชัย
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
๘.๒.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรยืนยัน
การสมัครกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

๒๘

ภาคผนวก
(ใบสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน)

๒๙

ใบสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขันตอบคาถาม ปริศนาฟ้ าแลปตอน “วิทยาศาสตร์ สุขภาพ” ครั้งที่ ๑
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 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)
ทีมที่ ๑
๑. ชื่อ....................................................นามสกุล....................................มัธยมศึกษาปี ที่................
๒. ชื่อ....................................................นามสกุล....................................มัธยมศึกษาปี ที่................
ทีมที่ ๒
๑. ชื่อ....................................................นามสกุล................................... มัธยมศึกษาปี ที่................
๒. ชื่อ....................................................นามสกุล................................... มัธยมศึกษาปี ที่................
รายชื่ ออาจารย์ ผ้ คู วบคุมทีม (กรุ ณาพิมพ์ หรือเขียนด้ วยตัวบรรจง เพือ่ ความถูกต้ องในการจัดพิมพ์ เกียรติบัตร)
๑. ชื่อ..............................................................นามสกุล..............................................
(ลงชื่อ)...............................................................
(................................................................)
อาจารย์ผปู้ ระสานงาน/ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หมายเหตุ:
๑.กาหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.o๐ น. ณ ห้อง U
๒๐๔อาคาร U-Plazaมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒.อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๒.๑ ดร.กัลยา ตันสกุล คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๓๒๖ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๕๙๘-๗๒๕๐
E-mail Address: kanlaya_t@hu.ac.th
๒.๒ อาจารย์สุทธิสา ยาอีด คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๓๒๖ และเบอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘- ๗๙๓๒-๙๑๐๓
E-mail Address: Sutisa@hu.ac.th

๓๐

๓. สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๓.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
๓.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๕๔ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทร
ยืนยันการสมัครกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th
๔. นักเรี ยนและอาจารย์ผคู ้ วบคุ มทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องเตรี ยมสาเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
ของตนเองมาด้วย เพื่อจัดทา e-Certificate

๓๑

ใบสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขันตอบปัญหาทางด้ านบริหารธุรกิจของนักเรียน ครั้งที่ ๑
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่สมัคร...............เดือน........................พ.ศ................
ชื่อ (สถาบัน / โรงเรี ยน) .......................................................................................................................................
ที่อยู่ .....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์..............................................................โทรสาร ..................................................................................
E-mail Address....................................................................................................................................................
รายชื่ อผู้เข้ าแข่ งขัน (กรุ ณาพิมพ์ หรือเขียนด้ วยตัวบรรจงเพือ่ ความถูกต้ องในการจัดพิมพ์ เกียรติบัตร)
ทีมที่ ๑
๑. ชื่อ....................................................นามสกุล....................................มัธยมศึกษาปี ที่................
๒. ชื่อ....................................................นามสกุล....................................มัธยมศึกษาปี ที่................
ทีมที่ ๒
๑. ชื่อ....................................................นามสกุล................................... มัธยมศึกษาปี ที่................
๒. ชื่อ....................................................นามสกุล................................... มัธยมศึกษาปี ที่................
รายชื่ ออาจารย์ ผ้ คู วบคุมทีม (กรุ ณาพิมพ์ หรือเขียนด้ วยตัวบรรจง เพือ่ ความถูกต้ องในการจัดพิมพ์ เกียรติบัตร)
๑. ชื่อ.................................................นามสกุล............................................โทรศัพท์.........................................
ไม่เข้าร่ วมการแข่งขัน เนื่ องจาก
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)........................................................
(................................................................)
อาจารย์ผปู้ ระสานงาน/ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หมายเหตุ :
๑. กาหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้อง ๑๐-๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารคณะบริ หารธุ รกิจ
๒. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/อาจารย์ผปู้ ระสานงานโครงการ คือ
๒.๑ อาจารย์คณิ ดา ไกรสันติ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะบริ หารธุ รกิจ
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๖๒๓ และเบอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๙๗๓๕-๓๒๐๕

๓๒

E-mail Address: kanida@hu.ac.th
๒.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมชัย ปราบรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๖๓๐ และเบอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙-๑๘๔๖-๕๒๘๔
E-mail Address: somchai@hu.ac.th
๓.สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันศุกร์ ที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๓.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
๓.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๘ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรยืนยันการสมัครกับอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th
๔.ให้ผสู ้ มัคร รวมทั้ง อาจารย์ผคู ้ วบคุมทีมทุกคน แนบสาเนาบัตรประชาชน พร้อมใบสมัครเข้าร่ วมการ
แข่งขันด้วย

๓๓

ใบสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน ตอบปัญหากฎหมาย ครั้งที่ ๙
คณะนิติศาสตร์ 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)
ทีมที่ ๑
๑. ชื่อ...............................................นามสกุล....................................มัธยมศึกษาปี ที่..............................
๒. ชื่อ...............................................นามสกุล....................................มัธยมศึกษาปี ที่..............................
ทีมที่ ๒
๑. ชื่อ................................................นามสกุล................................... มัธยมศึกษาปี ที่...............................
๒. ชื่อ................................................นามสกุล................................... มัธยมศึกษาปี ที่..............................
รายชื่ ออาจารย์ ผ้ คู วบคุมทีม(กรุ ณาพิมพ์ หรือเขียนด้ วยตัวบรรจง เพือ่ ความถูกต้ องในการจัดพิมพ์ เกียรติบัตร)
๑. ชื่อ..............................................................นามสกุล...........................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(................................................................)
อาจารย์ผปู้ ระสานงาน/ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หมายเหตุ:
๑. กาหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นในพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
U-๒๐๔ อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๒.๑ อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๓๑๗,๓๑๘ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๔๑๙๕-๒๘๗๗
E-mail address: Chaleerath@hu.ac.th

๓๔

๓. สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๓.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
๓.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๕๔
๔.นักเรี ยนและอาจารย์ผคู ้ วบคุมทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องเตรี ยมสาเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับของ
ตนเองมาด้วยเพื่อจัดทา e-Certificate

๓๕

ใบสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน DRIC International Quiz ครั้งที่ ๓
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ. ............
(ใบสมัครกรุ ณาพิมพ์รายละเอียดให้ถูกต้อง)
สถานศึกษา (ไทย)
..........................................................................................................................................................
School (English)
..........................................................................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่...........................ซอย.................................................ถนน.................................................................
ตาบล................................อาเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………..
อาจารย์ที่ปรึ กษา...................................................................โทรศัพท์ที่ทางาน...................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................E-mail Address……………………………………….
รายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขัน
๑.ชื่อ (ไทย) ....................................................นามสกุล..................................................
มัธยมศึกษาปี ที่.................หมายเลขโทรศัพท์ ……………………… E-mail: ……………………….
Name (English) ………………………… Surname ………………………………
Year of Study ……………Telephone Number ……………………… E-mail: ………………………
๒ ชื่อ (ไทย) ....................................................นามสกุล..................................................
มัธยมศึกษาปี ที่................หมายเลขโทรศัพท์ ……………………… E-mail: ………………………….
Name (English) ………………………… Surname ………………………………
Year of Study …………Telephone Number ……………………… E-mail: …………………………
(ลงชื่อ)......................................................
(................................................................)
อาจารย์ผปู้ ระสานงาน
หมายเหตุ:
๑.กาหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้อง U-๓๐๑
อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

๓๖

๒.อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๒.๑ อาจารย์ ธมน จิโรจสิ นธุ์ สาขาวิชา การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริ น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เบอร์ โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๗ และ
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๙๖๓-๔๕๙๖ E-mail Address: thamon@hu.ac.th
๒.๒ อาจารย์ ปิ ยะดา สาอุตม์ สาขาวิชา การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ ดิษ ยะศริ น เบอร์ โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่ อ ๒๕๗ และเบอร์ โทรศัพท์เคลื่ อนที่
๐๙-๑๑๖๑-๕๙๖๓ E-mail Address: piyada_s@hu.ac.th
๓.สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันนี้ ถึงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๓.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริ น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
หรื อ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๖๖ ( เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรแจ้ง อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
โครงการด้วย) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

๓๗

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

๓๘

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

๓๙

ใบสมัครเข้ า โครงการแข่ งขันวาดลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ ๑
คณะศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่สมัคร...............เดือน..........................พ.ศ...............
สถานศึกษา..........................................................................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่...........................ซอย.................................................ถนน..................................................................
ตาบล...................................อาเภอ................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย…
์ …..…..........
รายชื่ อผู้เข้ าการแข่ งขันวาดลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา
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 :
กาหนดการแข่งขันจะจัดขึ้ นในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ลานกิ จกรรม ชั้น ๑
อาคารสุ ราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑.อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๑.๑ อาจารย์อรุ ณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๗๔๒-๐๐๓๐๐ ต่อ ๒๑๘
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๗๔๐๐-๓๙๔๔, โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๕๔
E-mail Address: matty_max11@hotmail.com

๔๐

๑.๒ อาจารย์วรัญญา มณี ศรี อาจารย์ประจาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๗๔๒-๐๐๓๐๐ ต่อ ๒๑๘
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๗๔๐๐-๓๙๔๔, โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๕๔ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรยืนยันการ
สมัครกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

๔๑

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

๔๒

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

๔๓

ใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการ ติวนีเ้ พือ่ น้ อง(คณิตศาสตร์ ) ครั้งที่ ๕
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ......................
สถานศึกษา.....................................................................................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่...........................ซอย.................................................ถนน.............................................................................
ตาบล................................อาเภอ............................จังหวัด....................... รหัสไปรษณี ย…
์ ……...................................
อาจารย์ที่ปรึ กษา............................................ โทรศัพท์ที่ทางาน....................................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................E-mail Address……………………………………..............................
รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วม
1. ชื่อ...........................................นามสกุล...................................ระดับการศึกษา ................................
2. ชื่อ...........................................นามสกุล...................................ระดับการศึกษา ................................
3. ชื่อ...........................................นามสกุล...................................ระดับการศึกษา ................................
4. ชื่อ...........................................นามสกุล...................................ระดับการศึกษา ................................
5. ชื่อ...........................................นามสกุล...................................ระดับการศึกษา ................................
อาจารย์ผเู ้ ข้าร่ วม
ชื่อ...........................................นามสกุล..................................โทรศัพท์ที่ทางาน .................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................................E-mail Address……………………………........
(ลงชื่อ)....................................................................
(................................................................)

หมายเหตุ:
กาหนดการจัดโครงการวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคาร ๑๐
คณะบริ หารธุ รกิจ
๑. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๑.๑ อาจารย์นธี เหมมันต์ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ต่อ ๖๑๗ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๖0๙-๘๓๓๖
E-mail Address: natee_h@hu.ac.th
๒. สามารถส่ งใบสมัครสามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕ / ๕๐๒
ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
๒.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๘ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรยืนยัน
การสมัครกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

๔๔

ใบตอบรับเข้ าร่ วมโครงการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “เดินหน้ าสงขลา เดินหน้ าประเทศไทย” Thailand ๔.๐ กับกระบวนการพัฒนาท้ องถิ่นไทย
Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ ๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑. ชื่อหน่ วยงาน........................................................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่...........................ซอย.................................................ถนน.......................................................
ตาบล..............................อาเภอ..............................จังหวัด...................... รหัสไปรษณี ย ์……………….
โทรศัพท์ที่ทางาน...................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่......................................................
โทรสาร.................................................................E-mail Address……………………………………..
๒. ขอส่ งบุคลากรเข้ าร่ วมโครงการฯ ดังกล่ าว จานวน...................คน ดังรายชื่ อต่อไปนี้
๒.๑ ชื่อ-สกุล................................................................. ตาแหน่ง........................................................
๒.๒ ชื่อ-สกุล..................................................................ตาแหน่ง........................................................
๒.๓ ชื่อ-สกุล................................................................. ตาแหน่ง.........................................................
๓. ชื่ อผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล.............................................................................ตาแหน่ง........................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน...................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.....................................................
โทรสาร.................................................................E-mail Address…………………………………….
ลงชื่อ...........................................................
(......................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ.........
ข้ อมูลเพิม่ เติม การสมัคร และข้ อมูลผู้ประสานงาน
๑.ผู้ส นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรื อ ติ ด ต่ อ สอบถามได้ ที่ อ าจารย์
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ คือ
๑.๑ อาจารย์นพวัลภ์ มงคลศรี สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๑ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๒๗๖-๕๑๖๖
เบอร์โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๖๖
๑.๒ อาจารย์จิตกรี บุญโชติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๑ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๖๐๙-๗๓๑๑
เบอร์โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๖๖
๒.สามารถส่ งใบตอบรับได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐

๔๕

๒.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕/๕๐๒ ถนนพลพิชยั
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
๒.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๐๙๐ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรยืนยัน
การสมัครกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

