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วันที่ 17 มกราคม 2556 54 
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การแขงขันทางวิชาการ 
และทักษะพิเศษของนักเรียน นักศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
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การแขงขนัทักษะทางดานคอมพิวเตอรของนักเรียน   
(HU DEW Contest 2013) คร้ังท่ี 9                   

งานหาดใหญแฟร  2013  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
----------------------------------------- 

1. วัตถุประสงค  
1) เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดศึกษาหาความรู  ตลอดจนพัฒนาทักษะทางดานคอมพิวเตอรและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดแสดงความรูความสามารถ  และทักษะในการใชคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) เพื่อเปนการประชาสัมพันธและการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน

ตาง ๆ 
2. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน     

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทาของโรงเรียน 14 จงัหวัดในเขตภาคใต   
โดยขอใหแตละโรงเรียนสงผูเขารวมแขงขนัไดไมเกิน 2 ทีม ในแตละกจิกรรมการแขงขัน 
3. กําหนดการ วัน เวลา สถานที่จัดการแขงขัน  
 วันที่ 17 มกราคม 2556   ณ หอง U-301 อาคาร U-Plaza, 3-406 อาคารสุราษฎรธานี  
และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   (หอง Com 3, หอง Com 4) อาคารสงขลา  

08.00 น. - 08.30 น. ผูเขาแขงขันลงทะเบียน ณ หอง U-301 อาคาร U-Plaza  
08.30 น. - 09.00 น. พิธีเปด โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ    
09.00 น. - 12.00 น. 1. การแขงขัน การตอบปญหาเวทีคนเกงดาน IT   
  2. การแขงขัน โปรแกรม  Microsoft Word และ Microsoft Excel  

    3. การแขงขัน การประกอบเครื่องและลงโปรแกรม   
    4. การแขงขัน การออกแบบเว็บไซต   

12.00 น. - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 น. - 14.30 น. บรรยายเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 
14.30 น. - 15.00 น. ประกาศผลการแขงขัน และ มอบรางวัล โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ    

    ณ หอง U-301 อาคาร U-Plaza 
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4. ระเบียบการแขงขนัโดยสังเขป 
แขงขนัประเภท การตอบปญหาเวทีคนเกงดาน IT  (รับ 30 ทีมเทานั้น) 
กติกาการแขงขัน 

1. จํานวนผูเขาแขงขันทีมละ 2 คน 
2. ตอบคําถามจํานวน 40 ขอ โดยทําการตรวจทีละขอ 
3. คัดเลือก 5 ทีมที่คะแนนสูงสุดเพื่อชิงชนะเลิศ 

แนวการแขงขนั 
ตอบคําถามเกี่ยวกับความรูทัว่ไปดาน IT  เชน  การแปลงเลขฐาน  อุปกรณคอมพิวเตอร   

ระบบคอมพิวเตอร   เครือขายคอมพิวเตอร  การเขียนโปรแกรม   เปนตน 
 
แขงขนัประเภท Microsoft Word และ Microsoft Excel  (รับ 30 ทีมเทานั้น) 
กติกาการแขงขัน 

1. เวลาที่ใชในการแขงขัน 2 ช่ัวโมง 
2. จํานวนผูเขาแขงขันทีมละ 2 คน ( 1 เครื่อง) 
3. โปรแกรมที่ใชในการแขงขนั MS Word และ MS Excel Version  2010  (ภาษาอังกฤษ) 

เนื้อหาท่ีใชในการแขงขนั 
Microsoft Word   
1. สรางและจัดการกับเอกสาร 
2. จัดรูปแบบและองคประกอบเนื้อหา 
3. ทํางานกับรูปภาพและตาราง 
4. มุมมองเอกสาร 
5. ความปลอดภยัและการเผยแพรเอกสาร 
Microsoft Excel   
1. สรางและจัดการกับขอมูล 
2. จัดรูปแบบการแสดงขอมูล 
3. ทํางานกับสูตรและฟงกชัน 
4. ทํางานกับตารางและกราฟ 
5. การปองกันเอกสาร 
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แขงขนัประเภท การประกอบเครื่องและลงโปรแกรม (รับ 30 ทีมเทานั้น) 
กติกาการแขงขัน 

1. เวลาที่ใชในการแขงขัน 3 ช่ัวโมง 
2. จํานวนผูเขาแขงขันทีมละ 2 คน 
3. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอรพรอมใชงาน 
4. ติดตั้งโปรแกรม Windows 7, โปรแกรม Linux SIS 6.0.1  และโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ตาง ๆ 

กําหนดคาการใชงานตามคําสั่ง  
อุปกรณท่ีผูแขงขันจะตองนํามา 

1. ไขควงสําหรับการถอดประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 
2. Case พรอม Power Supply 
3. Mainboard ไมจํากัดรุน และ ยี่หอ 
4. CPU  

- ไมจํากัดยี่หอ  
- ความเร็วของสัญญาณนาฬกิาไมเกนิ 3 GHz  
- จํานวน Core  ของ CPU ไมเกิน 2 Core 

5. RAM ไมจํากดัรุน ยี่หอ 
- ความจุไมเกิน 2 GB 

6. CD-ROM ไมจํากัดรุน ยี่หอ (สามารถอาน DVD ได) 
- ความเร็วในการอานไมเกิน 52 X 

7. Hard disk ไมจํากัดรุน ยี่หอ 
- ความจุไมนอยกวา 80 GB 
- ความเร็วรอบในการหมุนไมเกิน 7,200 รอบ/นาท ี

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

 
หมายเหต ุ 1. หากผูเขารวมแขงขันนําอุปกรณมาไมถูกตองหรือผิดกติกา ใหถือวาปรับตก 
     2. จอภาพ ทางผูจัดแขงขนัจะเปนผูจัดหาให (ผูแขงขนัสามารถนํามาเองก็ได) 
     3. อุปกรณที่ใชในการแขงขันใหแยกเปนชิ้น เพื่องายตอการตรวจสอบ 
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แขงขนัประเภท การออกแบบเว็บไซต  (รับ 30 ทีมเทานั้น) 
กติกาการแขงขัน 

1. เวลาที่ใชในการแขงขัน 3 ช่ัวโมง 
2. จํานวนผูเขาแขงขันทีมละ 2 คน  
3. พัฒนาเว็บไซตโดยใชโปรแกรมที่กําหนดให เทานั้น  
4. ใชเนื้อหาและภาพประกอบเบื้องตนที่กําหนดให เทานั้น 
5. สามารถออกแบบและตกแตงไดตามความสามารถที่ไดเรียนรูมาของผูเขาแขงขันแตละคน 

ขอมูลท่ีจัดเตรียมให 
1. เนื้อหา 
2. ภาพประกอบหลักที่จะตองมี 
3. Software ในการพัฒนา 

3.1 Adobe Dreamweaver  CS3 
3.2 Adobe Photoshop CS3 
3.3 Adobe Flash CS3  
(หากมกีารเปลี่ยนแปลง Version ของโปรแกรมจะมกีารแจงลวงหนา) 

 
5. เกณฑการตัดสินผลการแขงขนั 
แขงขนัประเภท การตอบปญหาเวทีคนเกงดาน IT 
เกณฑการตัดสิน 

1.  พิจารณาจากคะแนนการตอบคําถาม ในแตละรอบ 
 
แขงขนัประเภท Microsoft Word และ Microsoft Excel   
เกณฑการตัดสิน 

1. ความถูกตองสมบูรณของชิ้นงาน 
2. ความเร็วทีใ่ชในการแขงขัน 

 
แขงขนัประเภท การประกอบเครื่องและลงโปรแกรม 
เกณฑการตัดสิน 

1. ความถูกตองของอุปกรณที่ใชงาน 
2. ความถูกตองการทําตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายและความสมบูรณของการใชงานโปรแกรม 
3. ความเร็วทีใ่ชในการแขงขัน 
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แขงขนัประเภท การออกแบบเว็บไซต   
เกณฑการตัดสิน 

1.  ความครบถวนสมบูรณของเนื้อหา    
2.  ความสวยงาม /ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ  
3.    ความสรางสรรคของเทคนิคการนําเสนอ  
  

6. รางวัล 
1. รางวัลชนะเลิศพรอมเกียรติบัตร 4 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพรอมเกียรติบัตร 4 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองพรอมเกียรติบัตร 4 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท 
4. รางวัลชมเชยพรอมเกียรติบัตร 8 รางวัล รางวัลละ    800 บาท 

รวมเงินรางวัล                                            44,400  บาท 
 
7. ขอมูลเพิ่มเติม การสมัครเขาแขงขัน และขอมูลผูประสานงานการแขงขนั 

7.1  นักเรียนผูสนใจสามารถดูรายละเอยีดไดที่  www.hu.ac.th/hatyaifair  หรือติดตอสอบถามไดที่
อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  

7.1.1 อาจารยคณดิา  ไกรสันต ิ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ   
เบอรโทรศัพท  0-7420-0326  และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-9735-3205  
E-mail Address:  kanida@hu.ac.th 

7.1.2 อาจารยอภิรักษ พันธุพณาสกุล  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ   
เบอรโทรศัพท  0-7420-0327  และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-1690-6292 
E-mail Address: apirak@hu.ac.th 

 7.2 สามารถสงใบสมัครไดตัง้แตบัดนี้ถึงวนัที่ 11 มกราคม  2556  ดังนี ้
7.2.1 สงทางไปรษณียที่สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ   

มหาวิทยาลัยหาดใหญ  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
7.2.2 สงทางโทรสารที่หมายเลข  0-7459-8090 

7.3 ใหผูสมัครทุกทาน เตรียมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน มาในวันแขงขันดวย 
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แบบตอบรับการเขารวมโครงการ HU DEW CONTEST  คร้ังท่ี 9 

 
เรียน หัวหนาสาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

1. ช่ือ (สถาบัน / โรงเรียน) ............................................................................................................................... 
    ที่อยู .............................................................................................................................................................. 
    โทรศัพท..............................................................โทรสาร ........................................................................... 
2. ขอสงทีมแขงขันในประเภทตอไปนี ้ (กรุณาพิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจงเพื่อความถูกตองในการจัดพิมพเกียรติบัตร) 
 รายชื่อนักศึกษาเขาแขงขันประเภท การตอบปญหาเวทีคนเกงดาน IT (รับ 30 ทีมเทานั้น) 
 ทีมที่ 1 

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

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

 
รายชื่อนักศึกษาเขาแขงขันประเภท Microsoft Word และ Microsoft Excel  (รับ 30 ทีมเทานั้น) 

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

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

รายชื่อนักศึกษาเขาแขงขันประเภท การประกอบเครื่องและลงโปรแกรม (รับ 30 ทีมเทานั้น) 
ทีมที่ 1 
1. ..............................................................................ระดับการศึกษา ................................................. 
2. ..............................................................................ระดับการศึกษา ................................................. 
ทีมที่ 2 

 1. ..............................................................................ระดับการศึกษา ................................................. 
2. ..............................................................................ระดับการศึกษา ................................................. 
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รายชื่อนักศึกษาเขาแขงขันประเภท  การออกแบบเว็บไซต  (รับ 30 ทีมเทานั้น) 
ทีมที่ 1 
1. ..............................................................................ระดับการศึกษา ................................................. 
2. ..............................................................................ระดับการศึกษา ................................................. 
ทีมที่ 2 

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

 
หมายเหต ุสงผูเขารวมการแขงขันไดไมเกนิประเภทละ 2 ทีม  

3. อาจารยผูควบคุมทีม 
 1. .............................................................................. โทรศัพท .......................................................... 
      2. .............................................................................. โทรศัพท .......................................................... 

4. ไมเขารวมการแขงขัน  เนือ่งจาก 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 

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

          อาจารยผูประสานงาน/ อาจารยผูรับผิดชอบ 
หมายเหตุ : 

1. กําหนดการแขงขันจะจัดขึ้นในวันที่ 17  มกราคม  2556  เวลา  08.00-15.00 น.  ณ หอง U-301 อาคาร U-Plaza              
, 3-406 อาคารสุราษฎรธานี  และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  อาคารสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ   

2. อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/อาจารยผูประสานงานโครงการ  คือ 
2.1  อาจารยคณิดา  ไกรสันติ   สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ   

 เบอรโทรศัพท  0-7420-0326  และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-9735-3205 
 E-mail Address:  kanida@hu.ac.th 

2.2 อาจารยอภิรักษ พันธุพณาสกุล  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ   
 เบอรโทรศัพท  0-7420-0327  และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-1690-6292 
 E-mail Address: apirak@hu.ac.th 

3. สามารถสงใบสมัครไดต้ังแตบัดนี้ถึงวันที่ 11  มกราคม  2556  ดังนี้ 
3.1  สงทางไปรษณียที่สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
 125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
3.2  สงทางโทรสารที่หมายเลข  0-7459-8090 

4. ใหผูสมัครทุกทาน เตรียมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน มาในวันแขงขันดวย 
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IT Genius Camp 2013 
อบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง “การประยุกตใชงาน Google Apps กับ Android สมารทโฟน” 

และแขงขันในภาคปฏิบตัิ งานหาดใหญแฟร 2013 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
--------------------------------------------- 

 
1. วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดศึกษาหาความรู ตลอดจนพฒันาทักษะทางดานคอมพิวเตอรและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดแสดงความรูความสามารถ  และทักษะในการใชโปรแกรมประยุกต
สําหรับเทคโนโลยีอุปกรณเคลื่อนที่  

1.3 เพื่อเปนการประชาสัมพันธและการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนตาง ๆ 
2. คุณสมบัตขิองผูเขารวมอบรม 

  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และ ระดบั ปวช. ของโรงเรียน 14 จังหวดัในเขตภาคใต 
ผูเขารวมตองมีอุปกรณเคลือ่นที่ (สมารทโฟน หรือ เทบ็เล็ต ที่ใชระบบปฏิบัติ Android เชน Samsung 
Galaxy, LG, HTC, OPPO, Motorola, Sony เปนตน อยางนอยกลุมละ 1 เครื่อง) ทีมละ 3 คน ทั้งหมด 15 ทีม 
(สถานศึกษาละไมเกนิ 2 กลุม) 

3. กําหนดการวัน เวลาและสถานที่จัดการแขงขัน 
 วันที่ 18 มกราคม 2556   ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4 (Com 4) อาคารสงขลา  

 08.00 น. – 08.30 น. ผูเขาแขงขันลงทะเบียน ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4 (Com 4) อาคารสงขลา 
 08.30 น. – 09.00 น. พิธีเปด โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 09.00 น. – 12.00 น. 1. บรรยาย เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณเคลื่อนที่  

2. บรรยาย การใชงานโปรแกรมประยกุตและการเชื่อมโยงขอมูลไปยังอุปกรณ
เคลื่อนที่ 

  3. ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร 
 12.00 น. – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 13.30 น. – 15.00 น. การแขงขัน ภาคปฏิบัติ 
 15.00 น. – 15.30 น. ประกาศผลการแขงขัน และ มอบรางวัล โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ    
  ณ หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร 4 (Com 4) อาคารสงขลา 
4. ระเบียบการอบรมและการแขงขนัโดยสงัเขป 

กติกาการแขงขัน 
4.1 เวลาที่ใชในการแขงขัน 1.5 ช่ัวโมง 
4.2 จํานวนผูเขาแขงขันทีมละ 3 คน ( 1 เครื่อง) 
4.3 โปรแกรมที่ใชในการแขงขนั Gmail, Google Calendar, Google Contacts และ Google Tastes 
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5. เกณฑการตัดสิน 
5.1 เกณฑการตัดสินจะยดึจากความถูกตองของผลลัพธเปนหลัก และการอธิบายขั้นตอนการทํางานไดอยาง

ถูกตอง 
5.2 หากมีกรณีที่ทมีผูแขงขันมีผลการทํางานถูกตองเสมอกัน จะตัดสินจากเวลาที่ใชการปฏิบัติงานเปนหลัก 

6. รางวัล 
1.รางวัลชนะเลิศพรอมเกียรติบัตร 1 รางวัล  รางวัลละ 5,000บาท 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพรอมเกียรติบัตร 1 รางวัล  รางวัลละ 3,000บาท 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองพรอมเกียรติบัตร 1 รางวัล  รางวัลละ 1,500 บาท 
4.รางวัลชมเชยพรอมเกียรติบัตร 2 รางวัล  รางวัลละ    800 บาท 

รวมเงินรางวัล       11,100 บาท 
 
7. ขอมูลเพิ่มเติมการสมัครเขาแขงขนั และขอมูลผูประสานงานการแขงขัน 

7.1 นักเรียนผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดตอสอบถามไดที่อาจารย
ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการในชวงเวลาทําการจันทร-ศุกร เวลา 09.00 - 17.00 น.ดังนี้  

7.1.1 คุณปวณีา   อินทกุล   สํานักงานเลขานุการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                           
เบอรโทรศัพท  0-7420-0361                                           

7.1.2 อาจารยวิทวัส สุริยันยงค  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                          
เบอรโทรศัพท  0-7420-0356                                           

7.2 สามารถสงใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 11  มกราคม  2556  ดังนี ้
7.2.1 สงทางไปรษณียที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยหาดใหญ 125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
7.2.2 สงทางโทรสารที่หมายเลข  0-7459-8090 
7.2.3 E-mail Address :  ITGeniusCamp2013@gmail.com 
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แบบตอบรบัการเขารวมโครงการ IT Genius Camp 2013 
 
เรียน หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. ช่ือ (สถาบัน / โรงเรียน)   

    ที่อยู      

   

    โทรศัพท   โทรสาร     

2. ขอสงทีมแขงขันในประเภทตอไปนี้  (กรุณาพิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจงเพื่อความถูกตองในการจัดพิมพเกียรติบัตร) 
ทีมที่ 1 

1.    ระดับการศึกษา    

2.    ระดับการศึกษา    

3.    ระดับการศึกษา    

 
ทีมที่ 2 

1.    ระดับการศึกษา    

2.    ระดับการศึกษา    

3.    ระดับการศึกษา    

 
   (ลงช่ือ)...................................................... 

(................................................................) 
         อาจารยผูประสานงาน/อาจารยผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : 
1. กําหนดการแขงขันจะจัดขึ้นในวันที่ 18  มกราคม  2556  เวลา  08.00-15.30 น.  ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  4 (Com 4) อาคารสงขลา 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ   
2.  อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/อาจารยผูประสานงานโครงการ  คือ 

2.1    คุณปวีณา  อนิทกุล   สํานักงานเลขานุการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เบอรโทรศัพท  0-7420-0361 
 E-mail Address :  ITGeniusCamp@gmail.com 
                   2.2     อาจารยวิทวัส  สุริยนัยงค  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เบอรโทรศัพท  0-7420-0356   
 E-mail Address  : ITGeniusCamp@gmail.com 
3.  สามารถสงใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่  11  มกราคม  2556  ดังนี้ 

3.1     สงทางไปรษณียที่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
 125/502  ถ.พลพิชยั  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
4.2  สงทางโทรสารที่หมายเลข  0-7459-8090 



 - 14 -

การแขงขนัการแขงขนั ยุวรัฐศาสตร  คร้ังท่ี 8 
งานหาดใหญแฟร  2013  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

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

1.  วัตถุประสงค  
1.1 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน นักศกึษา มีความรูความเขาใจในประเด็นทีเ่กี่ยวของกับรัฐศาสตรดียิ่งขึ้น 
1.2 เพื่อฝกฝนทักษะของนกัศึกษาในการดําเนนิกิจกรรมและพัฒนาความรูเกี่ยวกับรัฐศาสตร  
1.3 เพื่อสรางความสัมพันธอันดรีะหวางคณะรัฐศาสตร มหาวทิยาลัยหาดใหญกับสถานศึกษาอื่นๆ ในภาคใต 
1.4 เพื่อเผยแพรช่ือเสียงของคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญใหเปนที่รูจักแกนักเรยีน อาจารยจาก

ภายนอกและสถานศึกษาอืน่ๆในจังหวดัภาคใต 
2. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขนั     

2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาในโรงเรียนเขตภาคใต 
2.2 นักเรียนทีมละ 2 คน 
2.3 แตละโรงเรียนสงไดไมเกิน 2 ทีมเทานั้น 
2.4 รับสมัครเพียง 15 ทีม 

3. กําหนดการ วัน เวลา และสถานที่จัดการแขงขนั  
วันที่  17  มกราคม 2556 ณ หอง U-204 อาคาร U-Plaza 

 12.00 - 12.30 น.  ลงทะเบียน 
 12.30 - 13.00 น.  พิธีเปด และชีแ้จงกตกิาการแขงขันสําหรับรอบแรก 
 13.00 - 14.00 น.  ดําเนินการแขงขันรอบแรกเพื่อคนหา 5 ทมีสุดทายเขาแขงขันรอบชิงชนะเลิศ 
 14.00 - 15.00 น.  เสร็จสิ้นการแขงขันรอบแรก ประกาศคะแนน ประกาศผล 5 ทีมที่ไดคะแนน 

สูงสุดเขาสูรอบชิงชนะเลิศ   และรับประทานอาหารวาง 
 15.00 - 16.00 น.  ช้ีแจงกตกิารอบชิงชนะเลิศ และแขงขันรอบชิงชนะเลิศ 

16.00 - 16.30 น. ประกาศผลการแขงขัน และมอบรางวัลโดยผูบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ  
ณ  หอง  U – 204 อาคาร U - Plaza 

4. ระเบียบการแขงขนัโดยสังเขป 
รอบแรก 

 1. นักเรียนแตละทีมแขงขันโดยการทําขอสอบปรนัยจํานวน 60 ขอ (1 ขอ มี 4 ตัวเลือก) โดยทางผูจัดจะ
เตรียมโจทยคําถาม กระดาษคําตอบ และปากกาที่ใชในการตอบไวให 
 2. เวลาในการทําขอสอบจํานวน 1 ช่ัวโมง 
 3. คณะกรรมการเปนผูตรวจใหคะแนนจากแบบเฉลย หากเลือกตอบขอที่ถูกตองจะไดคะแนนขอละ  
1 คะแนน คะแนนรวมทั้งสิ้น 60 คะแนน 
 4. ผูจัดจะประกาศคะแนนใหกับทุกทีม โดยทีมที่ไดคะแนนสูงสุด 5 ทีม สามารถผานเขาแขงขันในรอบ
ชิงชนะเลิศ 
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รอบชิงชนะเลิศ 
1. นักเรียนแตละทีมตอบคําถามเพียง 1 คําถาม และแตละทีมจะไดคําถามที่เหมือนกัน ขณะที่ทีมตอบ 

ทีมอื่นๆ จะถูกเก็บตัวอยูในหองอื่น เพื่อไมใหไดยินคําถามและคําตอบของทีมกอนหนา (ลําดับการตอบคําถาม
ของแตละทีมใชวิธีการจับฉลาก) 
 2. คําถามในรอบชิงชนะเลิศเปนคําถามแบบอัตนัยปลายเปด ในลักษณะแสดงความคิดเห็นที่อิงเหตุผล
ในเชิงวิชาการ ในทีมชวยกันตอบคําถามดวยการพูดตอบคําถาม จะตอบเพียงคนเดียวหรือชวยกันตอบก็ได ไมใช
เขียนตอบคําถาม  
 3. พิธีกรจะอานคําถาม ทันทีที่พิธีกรอานคําถามจบ นักเรียนมีเวลาคิด 2 นาที และตอบคําถามภายใน
เวลา 5 นาที และจะมีเสียงกริ่งหมดเวลา  
 4. ทีมที่ไดคะแนนสูงสุดจะไดรับรางวัลชนะเลิศ ทีมอื่นๆ ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รองชนะเลิศ
อันดับสอง และรางวัลชมเชย (2 รางวัล) ตามลําดับ 
5. เกณฑการตัดสินผลการแขงขนั 

5.1 รอบแรก ขอสอบปรนัยขอละ 1 คะแนน จํานวน 60 ขอ รวม 60 คะแนน   
5.2 รอบชิงชนะเลิศ 

1. เนื้อหาที่ตอบคําถาม    25 คะแนน 
2. การยกตวัอยาง            10 คะแนน 
3. การใชภาษาในการสื่อสาร/ น้ําเสียง / บุคลิกภาพ       5 คะแนน 

   รวม                     40 คะแนน 
5.3 ผลการตัดสินของคณะกรรมการที่ไดคดัสรรแลว ถือเปนท่ีสิ้นสดุ  
5.4  ขอบเขตเนื้อหาท่ีใชแขงขัน  
การบริหารงานภาครัฐทั้งสวนกลาง ภูมภิาคและทองถ่ิน  การเมืองการปกครอง  ความสัมพันธระหวาง

ประเทศ  ความรูรอบตัวเกี่ยวกับเหตุการณขาวสารบานเมือง (ทั้งประเทศไทยและตางประเทศ) 
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. ขอมูลเพิ่มเติม การสมัครเขาแขงขัน และขอมูลผูประสานงานการแขงขนั 
             7.1 นักเรียนผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดตอสอบถามไดที ่
อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  

7.1.1 อาจารยเอกราช  มะลิวรรณ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร 
         เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 248 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-7392-4274 
          E-mail Address: ekarach@hu.ac.th 
7.1.2 อาจารยฤๅชุตา เทพยากุล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร 
         เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 250 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-3534-7919 
         E-mail Address:  ruechuta@hu.ac.th 

 7.2 สามารถสงใบสมัครไดตัง้แตบัดนี้ถึงวนัที่  11 มกราคม 2556 
7.2.1  สงทางไปรษณียที่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร 

                                    มหาวทิยาลัยหาดใหญ  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
7.2.2 สงทางโทรสารที่หมายเลข  0-7420-0366, 0-7459-8090  
          (เมื่อสงทางโทรสารแลวกรุณาโทรแจงอาจารยผูรับผิดชอบโครงการดวย) 
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ใบสมัครเขารวมการแขงขนั ยุวรัฐศาสตร คร้ังท่ี 8  
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

 

วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ. ............ 
สถานศึกษา.......................................................................................................................................................... 
ที่อยูเลขที่...........................ซอย.................................................ถนน................................................................. 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณยี………….. 
 

อาจารยที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพทที่ทํางาน................................................... 
โทรศัพทเคลื่อนที่..........................................................E-mail Address………………………………………. 
 

รายช่ือผูเขาแขงขัน (กรุณาพมิพหรือเขียนดวยตัวบรรจง เพื่อความถูกตองในการจดัพมิพเกียรติบัตร) 
ทีมที่ 1  
1. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
2. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
ทีมที่ 2 
1. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
2. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
 

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

          อาจารยผูประสานงาน/ อาจารยผูรับผิดชอบ 
หมายเหต:ุ  

1. กําหนดการแขงขันจะจัดขึ้นในวนัที ่17  มกราคม 2556 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองประชุม U-204 อาคาร U-Plaza  
    มหาวทิยาลัยหาดใหญ 
2. อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  

2.1 อาจารยเอกราช  มะลิวรรณ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร 
                       เบอรโทรศพัท 0-7420-0300 ตอ 248 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-7392-4274  
                       E-mail Address: ekarach@hu.ac.th 

2.2 อาจารยฤๅชุตา เทพยากลุ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร 
        เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 250 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-3534-7919 

      E-mail Address:  ruechuta@hu.ac.th 
3. สามารถสงใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2556 

3.1 สงทางไปรษณียที่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร 
      มหาวิทยาลัยหาดใหญ  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
3.2 สงทางโทรสารที่หมายเลข  0-7420-0366 ,0-7459-8090   
      (เมื่อสงทางโทรสารแลวกรุณาแจงอาจารยผูรับผดิชอบโครงการดวย)   
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การแขงขนั โลจิสติกสเกมส คร้ังท่ี 2 
งานหาดใหญแฟร  2013  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

----------------------------------------- 
1.  วัตถุประสงค  

1.1 เพื่อใหนักเรยีนไดฝกทกัษะดานการบริหารภายใตสถานการณจําลอง 
1.2 เพื่อใหนักเรยีนไดรูถึงระบบและความเขาใจในเรื่อง หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ไดอยางงายขึน้ 
1.3 เพื่อใหนักเรยีนไดเรียนรูและเหน็ถึงปญหาตางๆที่อาจจะเกดิข้ึนไดในการดําเนนิธุรกิจ 

2. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขนั     
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทาของโรงเรียน 14 จงัหวัดในเขตภาคใต  โดยขอใหแตละ

โรงเรียนสงผูเขารวมแขงขันไดไมเกิน 2 ทมี ในแตละกิจกรรมการแขงขัน 
3. กําหนดการ วัน เวลาและสถานที่จัดการแขงขนั  

วันที่    18 มกราคม  2556 ณ  หอง  U-301 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ   
08.00 น. - 08.30 น. ผูเขาแขงขันลงทะเบียน ณ หอง  U-301 อาคาร U-Plaza 
08.30 น.-  09.00 น. พิธีเปด โดย คณบดีคณะบรหิารธุรกิจ    
09.00 น. - 12.00 น.  1. บรรยายลักษณะการเลนเกมส   

   2. เปดวดีีโอแสดงกระบวนการผลิตเพื่อใหนักศกึษามีความเขาใจเบื้องตน 
                                         เกี่ยวกับกระบวนการทํางานจริง   

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. - 15.00 น. การแขงขันโลจิสติกสเกมส 
15.30 น. - 16.30 น. ประกาศผลการแขงขัน และ มอบรางวัล โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ    
  ณ หอง  U-301 อาคาร U-Plaza 

4. ระเบียบการแขงขนัโดยสังเขป 
4.1 จํานวนผูเขาแขงขันทีมละ 10 คน  จํานวน 8 ทีม 
4.2 เวลาที่ใชในการแขงขันรวม 3 ช่ัวโมง 
4.3 เกมสเร่ิมตนจากจุดสมดุล คอื แตละคลังสินคาจะมีเบยีร 12 ลัง และผลิตเริ่มแรก 4 ลังตอสัปดาห       

ผูเลนตองมีเบียร 4 ลัง คงไวเสมอ  
5. เกณฑการตัดสินผลการแขงขนั 

ทีมที่มีการบริหารจัดการตนทุนรวมต่ําที่สุดเปนผูชนะ  
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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. ขอมูลเพิ่มเติม การสมัครเขาแขงขัน และขอมูลผูประสานงานการแขงขนั 
             7.1 นักเรียนผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดตอสอบถามไดที ่
อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  

7.1.1  อาจารยคุลยา  ศรีโยม  สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม คณะบริหารธรุกิจ 
เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 341 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-1896-1238 
เบอรโทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: kulaya@hu.ac.th 

7.1.2  อาจารยจุฑามาศ พรหมมนตรี  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ 
เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 341 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-9739-1689 
เบอรโทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: jutamas@hu.ac.th 

 7.2 สามารถสงใบสมัครไดตัง้แตบัดนี้ถึงวนัที่  11 มกราคม 2556 
7.2.1  สงทางไปรษณียที่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยหาดใหญ  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
7.2.2 สงทางโทรสารที่หมายเลข  0-7459-8090   
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ใบสมัครเขารวมการแขงขนั โลจิสติกสเกมส  คร้ังท่ี 2 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

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

สถานศึกษา.......................................................................................................................................................... 
ที่อยูเลขที่...........................ซอย.................................................ถนน................................................................. 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณยี………….. 
 

อาจารยที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพทที่ทํางาน................................................... 
โทรศัพทเคลื่อนที่..........................................................E-mail Address………………………………………. 
 

รายช่ือผูเขาแขงขัน (กรุณาพมิพหรือเขียนดวยตัวบรรจง เพื่อความถูกตองในการจดัพมิพเกียรติบัตร) 
1. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
2. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
3. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
4. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
5. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
6. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศกึษาปที่....................... 
7. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
8. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
9. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
10. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
 

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

                อาจารยผูประสานงาน/ อาจารยผูรับผิดชอบ 
หมายเหต:ุ  

1. กําหนดการแขงขันจะจัดขึ้นในวนัที่ 18 มกราคม 2556 เวลา  08.00 - 16.30 น. ณ หอง U-301 อาคาร U-Plaza     
        มหาวทิยาลัยหาดใหญ                                                                                     

2. อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  
2.1   อาจารยคุลยา  ศรีโยม  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ   เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 341  
 เบอรโทรศพัทเคลื่อนที่ 08-1896-1238  เบอรโทรสาร 0-7459-8090 E-mail Address: kulaya@hu.ac.th 
2.2  อาจารยจุฑามาศ พรหมมนตร ีสาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ    เบอรโทรศพัท 0-7420-0300 ตอ 341 

เบอรโทรศพัทเคลื่อนที่ 08-9739-1689  เบอรโทรสาร 0-7459-8090    E-mail Address: jutamas@hu.ac.th 
3. สามารถสงใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2556 

สงทางไปรษณียทีส่าขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
  125/502  ถ.พลพชิัย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110   หรือสงทางโทรสารที่หมายเลข  0-7459-8090   
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การแขงขนัตอบปญหาความรูท่ัวไป  “คุณคืออัจฉริยะ”  คร้ังท่ี 4 
งานหาดใหญแฟร  2013 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

----------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค การจัดการแขงขันตอบปญหาเกีย่วกับความรูทั่วไป  มีวตัถุประสงคดังนี้ 
 1.1 เพื่อสงเสริมใหนกัเรียนกลุมเปาหมายไดศึกษาหาความรูและกลาแสดงออกทางดานวิชาการ 
 1.2 เพื่อบริการทางวิชาการของคณะ สูชุมชน คือสถานศึกษา  
 1.3 เพื่อจัดกจิกรรมสงเสริมความรู ความสามารถดานอาเซียนและภาษา 
 1.4 เพื่อใหคณาจารยมีสวนรวมบริการทางวิชาการแกสังคม  
 

2. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขนั     นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเทา 
3. กําหนดการ วัน เวลา และสถานที่จัดการแขงขนั  
     การแขงขันรอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศ วนัที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 13.00 - 14.00 น.  ณ  หองสมหิลา     
อาคารสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ  
4. ระเบียบการแขงขนัโดยสังเขป 
 4.1 การแขงขันทดสอบความรูทางดานอาเซียนศึกษาทางสังคมศาสตร และ ภาษาไทย      

4.2 การแขงขนัแตละโรงเรยีนสามารถสงผูเขาแขงขันได 1 ทีม แตละทีมประกอบไปดวย 
สมาชิก   2 คน และเปนนักเรยีนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทาที่ไดสงใบสมัครการแขงขัน 

4.3 การแขงขันจะรับเพียง 12 ทีมเทานั้น โดยยดึใบสมัครตามลําดับกอน-หลัง    
 4.4 การแขงขันจะจัดขึ้นทีห่องประชุมสมิหลา  อาคารสงขลา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
 4.5 ผูเขาแขงขันทุกคนจะตองอยูรวมการแขงขันตลอดจนเสร็จการแขงขัน 
 4.6 ผูเขาแขงขันทุกคนไมตองชําระคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

5. เกณฑการตัดสินผลการแขงขนั 
 5.1 คําถามมี 2 หมวด รูปแบบการแขงขันเปนไปตามที่คณะกรรมการกาํหนด   
 5.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนที่ส้ินสุด 
 

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. ขอมูลเพิ่มเติม การสมัครเขาแขงขัน และขอมูลผูประสานงานการแขงขนั 
             7.1 นักเรียนผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดตอสอบถามไดที ่
อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  

7.1.1  อาจารยสุนิสา เชาวนเมธากิจ  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตรฯ 
เบอรโทรศัพท 0-7420-0300  ตอ 364  และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-1375-1449   
E-mail: sunisa@hu.ac.th 

7.1.2  อาจารยอภนิันท  สิริรัตนจิตต  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตรฯ 
เบอรโทรศัพท 0-7420-0300  ตอ 364  และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-6689-3003  
E-mail: aphinant@hu.ac.th 

 7.2 สามารถสงใบสมัครไดตัง้แตบัดนี้ถึงวนัที่  11 มกราคม 2556 
7.2.1  สงทางไปรษณียที่สาขาวิชาศึกษาทัว่ไป  คณะศิลปศาสตรและศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
7.2.2 สงทางโทรสารที่หมายเลข  0-7420-0384  หรือ  0-7459-8090   
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ใบสมัครเขารวมการแขงขนัตอบปญหาทั่วไป  คร้ังท่ี 4 
คณะศิลปศาสตร และศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยหาดใหญ 

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

 
สถานศึกษา ....................................................................................................................................................... 
ที่อยูเลขที่...........................ซอย.................................................ถนน................................................................ 
ตําบล................................อําเภอ..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย………….. 
อาจารยที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพทที่ทํางาน................................................. 
โทรศัพทเคลื่อนที่..........................................................E-mail Address…………………………………… 
 
รายช่ือผูเขาแขงขัน (กรุณาพมิพหรือเขียนดวยตัวบรรจง เพื่อความถูกตองในการจดัพมิพเกียรติบัตร) 
1. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่..................... 
2. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่..................... 
 
 

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

ผูอํานวยการสถานศึกษา  
หมายเหตุ:  

1. กําหนดการแขงขันจะจัดขึ้นในวันที่  18  มกราคม 2556 เวลา 13.00 - 14.00 น.  ณ หองประชุมสมิหลา อาคารสงขลา 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

    2. อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  
2.1  อาจารยสุนิสา เชาวนเมธากิจ  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตรและศึกษาศาสตร 
       เบอรโทรศัพท 0-7420-0300  ตอ 364  และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-1375-1449   
       E-mail: sunisa@hu.ac.th 
2.2  อาจารยอภินันท  สิริรัตนจิตต  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตรและศึกษาศาสตร 
       เบอรโทรศัพท 0-7420-0300  ตอ 364  และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-6689-3003  
       E-mail: aphinant@hu.ac.th  

3.  สามารถสงใบสมัครไดต้ังแตบัดนี้ถึงวันที่ 11  มกราคม 2556 
3.1  สงทางไปรษณียที่สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตรและศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

                        125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
                        3.2  สงทางโทรสารที่หมายเลข  0-7420-0384 หรือ  0-7459-8090   
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การแขงขนัตอบปญหากฎหมาย  คร้ังท่ี 4 
  งานหาดใหญแฟร  2013  ณ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

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

1. วัตถุประสงค   
1. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไทยมีความรูทางดานกฎหมาย   
2. เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไทยไดแสดง  และทดสอบความรูทางดานกฎหมาย 

2. คุณสมบัติของผูเขารวมแขงขัน   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
3. กําหนดการ วัน เวลา และสถานที่จัดการแขงขัน  กําหนดการแขงขันใน  

วันท่ี  18  มกราคม  2556 ณ  หอง U-204 อาคาร U-Plaza  
13.00 น.- 13.30 น. ลงทะเบียน 
13.30 น.- 14.00 น. พิธีเปด 
14.00 น.- 15.00 น. การแขงขันตอบปญหากฎหมาย  ชวงที่ 1 

  15.00 น.- 15.15 น.           พักรับประทานอาหารวาง 
  15.15 น.- 16.15 น. การแขงขันตอบปญหากฎหมาย  ชวงที่  2 

16.15 น.- 16.30 น. ประกาศผลการแขงขัน  มอบรางวัลและของที่ระลึกแกผูเขาแขงขัน โดย
ผูบริหารมหาวทิยาลัยหาดใหญ ณ หอง U – 204 อาคาร U - Plaza 

4. ระเบียบการแขงขันโดยสังเขป 
ผูเขาแขงขัน 

1. ผูสมัครเขาแขงขันโรงเรียนละ  1  ทีม  จํานวน  2  คน 
2. ตองยื่นใบสมคัรและสงใบตอบรับถึงคณะนิติศาสตร 
3. ตองเขารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนตามเวลาที่กําหนด 
4. รับสมัครเพียง 15 ทีม 

ขอบเขตของเนื้อหาท่ีใชในการแขงขัน 
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 
2. กฎหมายแพงและพาณิชย 
3. กฎหมายอาญา 
4. กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง 
5. กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
6. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 
หมายเหตุ  :  ผูเขาแขงขันตองมีอาจารยผูควบคุมทีมดวย  
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5. เกณฑการตัดสินผลการแขงขัน 
 ผูเขาแขงขันที่ตอบปญหากฎหมายไดคะแนนมากที่สุดเปนผูชนะเลิศ  ผูที่ไดคะแนนรองลงมาเปน          
รองชนะเลิศอันดับ  1  รองชนะเลิศอันดับ  2   และรางวัลชมเชย 
6. รางวัล   

1.รางวัลชนะเลิศพรอมเกียรติบัตร 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพรอมเกียรติบัตร 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองพรอมเกียรติบัตร 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท 
4.รางวัลชมเชยพรอมเกียรติบัตร 2 รางวัล รางวัลละ    800 บาท 

รวมเงินรางวัล 11,100 บาท 
 

7. ขอมูลเพิ่มเติมการสมัครเขาแขงขันและขอมูลการประสานงานการแขงขัน 
7.1 นักเรียนผูสนใจสามารถดูรายละเอยีดไดที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดตอสอบถามไดที่

อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ 
7.1.1  อาจารยสนัน  ยามาเจริญ  สาขาวิชานิติศาสตร  คณะนิติศาสตร  

เบอรโทรศัพท  0-7420-0300 ตอ 318 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่  08-1095-1101 
 E-mail Address:  snny_nan@hotmail.com 
7.1.2  อาจารยวรา บญุพันธ สาขาวิชานิติศาสตร คณะนติิศาสตร 
     เบอรโทรศัพท  0-7420-0300 ตอ 318 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่  08-2828-8939 

E-mail Address: warab_35@hotmail.com 
7.2  สามารถสงใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่  11 มกราคม 2556 

7.2.1 สงทางไปรษณียที่สาขาวิชานิติศาสตร  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ      
125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 

 7.2.2  สงทางโทรสารที่หมายเลข  0-7420-0366 
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ใบสมัครเขารวมการแขงขนั ตอบปญหากฎหมาย  คร้ังท่ี 4 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

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

 
สถานศึกษา.......................................................................................................................................................... 
ที่อยูเลขที่...........................ซอย.................................................ถนน................................................................. 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณยี………….. 
 
อาจารยที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพทที่ทํางาน................................................... 
โทรศัพทเคลื่อนที่..........................................................E-mail Address………………………………………. 
 
รายช่ือผูเขาแขงขัน (กรุณาพมิพหรือเขียนดวยตัวบรรจง เพื่อความถูกตองในการจดัพมิพเกียรติบัตร) 
1. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
2. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
 

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

         อาจารยผูประสานงาน/อาจารยผูรับผิดชอบ 
หมายเหตุ:  

1. กําหนดการแขงขันจะจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น.  
ณ หอง  U-204 อาคาร U-Plaza  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

2. อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  
2.1  อาจารยสนัน  ยามาเจริญ  สาขาวิชานิติศาสตร  คณะนิติศาสตร  

เบอรโทรศัพท  0-7420-0300 ตอ 318 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่  08-1095-1101 
E-mail Address:  snny_nan@hotmail.com 

        2.2  อาจารยวรา บุญพันธ สาขาวิชานิติศาสตร  คณะนิติศาสตร 
เบอรโทรศัพท  0-7420-0300 ตอ 318 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่  08-2828-8939 
E-mail Address: warab_35@hotmail.com  

3. สามารถสงใบสมัครไดต้ังแตบัดนี้ถึงวันที่  11  มกราคม 2556 
     3.1 สงทางไปรษณียที่สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

                125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
           3.2  สงทางโทรสารที่หมายเลข  0-7420-0366 
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การแขงขนั Speech Contest  Season II 
งานหาดใหญแฟร  2013  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

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

1.  วัตถุประสงค  
1.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรยีนพัฒนาศักยภาพดานการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ 
1.2 เพื่อประชาสัมพันธสาขาภาษาอังกฤษธุรกจิแกโรงเรียนภายใน 14 จังหวัดภาคใต 

2. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขนั     
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  ในโรงเรียนเขตภาคใต โดยขอใหแตละโรงเรยีนสง

ผูเขารวมแขงขันไดไมเกิน 2 คนและรับเพียง 15 คน 
3. กําหนดการ วัน เวลา และสถานที่จัดการแขงขนั  

วันที่  18  มกราคม  2556  ณ หอง 3-305  อาคารสุราษฏรธานี 
 09.00-09.30 น. ลงทะเบียน  
 09.45-10.00 น. กลาวเปดพิธีโดยผูบริหารของมหาวิทยาลัยหาดใหญ  
 10.00-11.00 น. เร่ิมการแขงขนัรอบแรก Prepared-Speech Speakers 

11.00-11.30 น. ประกาศผลและมอบเกยีรติบตัรโดยผูบริหารมหาวิทยาลยัหาดใหญ ณ หอง 3 - 305 
อาคารสุราษฏรธานี 

              11.45-12.00 น.   กลาวปดโครงการ 
4. ระเบียบการแขงขนัโดยสังเขป 

การแขงขัน  
ผูเขารวมแขงขันกลาวสุนทรพจน  เปนเวลา 5 นาที  โดยใหผูเขาแขงขันเลือกจาก 1 ใน 3 Topics           
ที่กําหนดให  ดังนี ้

1.  How can Thailand be more prepared for the ASEAN community? 
2.  The average Thai student reads only two books per year. How can they be encouraged to    
     read more? 
3.  In 2010 Test of English as a foreign language (TOEFL), Thailand ranked 116 out of 163. 
    Why is Thai Proficiency so poor and what must be done to improve it? 

 
5. เกณฑการตัดสินผลการแขงขนั 

5.1   ผูเขาแขงขันแตละคนมเีวลาตามที่กําหนด และในการพูดแตละครั้งจะพดูเกินหรือขาดจากเวลาที ่  
      กําหนดไวไดเพยีง 1 นาที หากเกินหรือขาดมากกวานั้นจะถูกตัดคะแนน 

5.2  รูปแบบเหมือนการเตรยีมการพูดในโอกาสตางๆ โดยแบงการพูดออกเปน 3 สวน คือ สวนนํา  
                     สวนเนื้อหา และสวนทาย  
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สวนนํา เปนการบอกกลาววาผูพูดเปนใคร พูดในฐานะอะไร ในโอกาสใด แลวนําสูเนือ้หาดวย
วิธีการที่เรา ความสนใจ เชน การใชสุภาษิต คําคม หรือเหตุการณปจจุบันที่สอดคลองกับเรื่องราวที่จะกลาวตอไป 

สวนเนื้อหา  ควรแยกเปนขอๆ โดยคํานึงถึงเอกภาพ คือความเปนหนึ่งเดียวของเรื่อง
สัมพันธภาพ คือ ความเกี่ยวเนื่องกันและสารัตถภาพ หรือการเนนย้ําประเด็นสําคัญของเรื่อง แตละประเด็นตองมี
ขอมูล หลักฐานอางอิงที่นาเชื่อถือและมีตัวอยางประกอบใหชัดเจน   

สวนทาย  อาจทําไดหลายวิธี เชน สรุปทบทวนประเด็นเนื้อหา เสนอขอคิด หรือแนวทาง  การ
ปฏิบัติ เนนประเด็นสําคัญ สามารถแทรกอารมณขัน เพื่อลดความตึงเครียด ความกดดัน แตไมใชพรํ่าเพรื่อจน
กลายเปนเรื่องตลกโปกฮา 
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 
 
7. ขอมูลเพิ่มเติม การสมัครเขาแขงขัน และขอมูลผูประสานงานการแขงขนั 
             7.1 นักเรียนผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดตอสอบถามไดที ่
อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  
   อาจารยพัชราวดี พรหมดวง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 

เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 256 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-5081-7479 
 7.2 สามารถสงใบสมัครไดตัง้แตบัดนี้ถึงวนัที่ 11 มกราคม 2556 

7.2.1  สงทางไปรษณียที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดษิยะศริน 
              มหาวทิยาลัยหาดใหญ  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
7.2.2 สงทางโทรสารที่หมายเลข 0-7420-0366   
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ใบสมัครเขารวมการแขงขนั Speech Contest Season II 
วิทยาลัยนานาชาตดิิษยะศรนิ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

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

 
สถานศึกษา.......................................................................................................................................................... 
ที่อยูเลขที่...........................ซอย.................................................ถนน................................................................. 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณยี………….. 
 
อาจารยที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพทที่ทํางาน................................................... 
โทรศัพทเคลื่อนที่..........................................................E-mail Address………………………………………. 
 
รายช่ือผูเขาแขงขัน (กรุณาพมิพหรือเขียนดวยตัวบรรจง เพื่อความถูกตองในการจดัพมิพเกียรติบัตร) 
1. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
2. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
 

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

        อาจารยผูประสานงาน/อาจารยผูรับผิดชอบ 
หมายเหตุ:  
1.  กําหนดการแขงขันจะจัดขึ้นในวันที่18 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.  
     ณ หองประชุมปาตอง  อาคารภูเก็ต  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
2. นักเรียนผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดตอสอบถามไดที่ 
    อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  

อาจารยพัชราวดี พรหมดวง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 257 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-5081-7479 

3.  สามารถสงใบสมัครไดต้ังแตบัดนี้ถึงวันนี้ที่ถึงวันที่ 11 มกราคม 2556 
3.1 สงทางไปรษณียที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
      มหาวิทยาลัยหาดใหญ  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
3.2 สงทางโทรสารที่หมายเลข 0-7420-0366   
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การแขงขนั Knowledge Game 2013  Season IV 
งานหาดใหญแฟร  2013  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

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

1.  วัตถุประสงค  
เพื่อใหผูเขารวมไดรับความรูทั้งทางดานภาษาอังกฤษ ความรูดานธุรกิจทั่วไป และดานความรูทั่วไป 

2. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขนั     
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  ในโรงเรียนเขตภาคใต 

3. กําหนดการ วัน เวลา และสถานที่จัดการแขงขนั  
วันที่ 18 มกราคม 2556 ณ หอง 3-305 อาคารสุราษฏรธานี  

 13.00-13.20 น.  ลงทะเบียน 
 13.20-13.30 น.  พิธีเปด 

13.30-16.00 น.  ดําเนินการแขงขัน แบบรอบเดียวจบ แลวรวมคะแนน 
16.00-16.30 น.  พิธีมอบรางวัล 

4. ระเบียบการแขงขนัโดยสังเขป 
4.1 ผูเขาแขงขันเลือกแผนปายที่ระบุมูลคาของคําถามตามตองการ โดยที่มูลคาจะเปนตัวบอกระดับ    

ความยากงายของคําถาม แลวตอบคําถามที่ไดจากแผนปายที่ระบุมูลคานั้น คําถามที่ใชในการแขงขันเปน
คําถามเกี่ยวกับความรูทางดานตาง ๆ ไดแก วิชาความรูทั่วไป ความรูดานธุรกิจ และเหตุการณใน
ชีวิตประจําวันที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทาควรทราบ  โดยใชคําถามเปน
ภาษาอังกฤษ และผูเขาแขงขันตองตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษ ทีมที่ตอบคําถามที่เลือกไดถูกตอง จะไดรับ
คะแนนตามมูลคาของแผนปายนั้น ๆ ผูชนะ คือผูที่สามารถสะสมมูลคาของคําถามไดสูงสุด หากทีมที่เลือก
คําถาม ไมสามารถตอบคําถามไดในเวลาที่กําหนดหรือตอบผิด ทีมที่เหลือจะมีโอกาสเทากันในการแขงกัน
ยกปายเพื่อขอตอบคําถามนั้นอีก 

4.2  ผูแขงขันมีเวลาในการคิดคําตอบทีมละ 30 วินาท ี
4.3  ผูเขาแขงขันจํานวน 15 ทีม แขงขันทมีละ 2 คน 
4.4  แตละโรงเรียนสมัครไดไมเกิน  2  ทีมเทานั้น 
4.5  ผูมาลงทะเบียน ณ วนัแขงขัน ลาชากวา 15 นาที ถือวาสละสิทธิ์การแขงขันไปโดยปริยาย 

5. เกณฑการตัดสินผลการแขงขนั 
ผูชนะคือ ผูที่สามารถสะสมมูลคาของคําถามไดสูงสุด และอันดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับ 
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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. ขอมูลเพิ่มเติม การสมัครเขาแขงขัน และขอมูลผูประสานงานการแขงขนั 
             7.1 นักเรียนผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดตอสอบถามไดที ่
อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  

7.1.1 อาจารยกันตฤทัย ชาญชัยชูจติ  สาขาวิชา การจัดการธุรกจิระหวางประเทศ   
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 256 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-4069-2407 
E-mail Address: kanruthai@hu.ac.th 

7.1.2  อาจารยชุตมิา เชิงพัฒนะ  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 256 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-5588-8211 
E-mail Address: chutima_c@hu.ac.th 

 7.2 สามารถสงใบสมัครไดตัง้แตบัดนี้ถึงวนันี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2556 
7.2.1  สงทางไปรษณียที่สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ   
125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 

7.2.2 สงทางโทรสารที่หมายเลข  0-7420-0366 
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ใบสมัครเขารวมการแขงขนั Knowledge Game 2013  Season IV 
วิทยาลัยนานาชาตดิิษยะศรนิ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

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

 
สถานศึกษา.............................................................................................................................................................. 
ที่อยูเลขที่...........................ซอย.................................................ถนน................................................................... 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณยี…………… 
 
อาจารยที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพทที่ทํางาน................................................... 
โทรศัพทเคลื่อนที่..........................................................E-mail Address………………………………………. 
 
รายช่ือผูเขาแขงขัน (กรุณาพมิพหรือเขียนดวยตัวบรรจง เพื่อความถูกตองในการจดัพมิพเกียรติบัตร) 
1. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
2. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
 

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

        อาจารยผูประสานงาน/อาจารยผูรับผิดชอบ 
หมายเหตุ:  

1. กําหนดการแขงขันจะจัดขึ้นในวันที่ 18  มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอง 3-305 อาคารสุราษฏรธานี  
มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

2. อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  
2.1  อาจารยกันตฤทัย ชาญชัยชูจิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 

เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 256 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-4069-2407 
E-mail Address: kanruthai@hu.ac.th 

2.2  อาจารยชุติมา เชิงพัฒนะ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 256 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-5588-8211 
E-mail Address: chutima_c@hu.ac.th 

3. สามารถสงใบสมัครไดต้ังแตบัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2556 
3.1 สงทางไปรษณียที่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน  

มหาวิทยาลัยหาดใหญ  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
3.2 สงทางโทรสารที่หมายเลข 0-7420-0366 
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การแขงขนักลาวสุนทรพจนทางการเมืองการปกครอง คร้ังท่ี 4   
งานหาดใหญแฟร  2013  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

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

1.  วัตถุประสงค  
1.1 เพื่อเสริมสรางคานิยมในการแสดงออกของนักเรียนและเยาวชน โดยใชภาษาไทยอยางถูกตอง

เหมาะสม 
1.2 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนและเยาวชน มีความกลาแสดงออกในที่สาธารณชนโดยการกลาวสุนทรพจน

เกี่ยวกับหัวขอเร่ืองที่มอบหมายให 
1.3 เพื่อฝกฝนทักษะของนกัศึกษาและเยาวชน ในการดําเนนิกิจกรรมและพัฒนาความรูเกี่ยวกับ

รัฐศาสตรนอกเหนือจากการศึกษาในหองเรียน  
1.4 เพื่อสรางความสัมพันธอันดรีะหวางคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญกับสถานศึกษาอื่นๆ ใน

จังหวดัภาคใต 
1.5 เพื่อประชาสัมพันธคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญใหเปนที่รูจักแกนักเรยีน อาจารยจาก

ภายนอกและสถานศึกษาอืน่ๆในจังหวดัภาคใต 
2. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขนั     

2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาในโรงเรียนเขตภาคใต 
2.2 แตละโรงเรยีนสามารถสงผูเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 2 คน 
2.3 ผูเขารวมแขงขัน จํานวน 15 คน 

3. กําหนดการ วัน เวลา และสถานที่จัดการแขงขนั  
วัน เวลา สถานที่ วันที่ 18 มกราคม 2556  ณ หองประชมุปาตอง อาคารภูเก็ต 
รอบแรก (รอบคัดเลือก)      

 กําหนดการ :  12.00 -12.55 น. ลงทะเบียน 
   13.00 - 13.15 น. พิธีเปดโครงการ และชี้แจงกติกาการแขงขนัสําหรับรอบแรก 
   13.16 - 14.50 น. ดําเนินการแขงขันรอบแรกเพื่อเก็บคะแนน 
               14.51 - 15.00 น. ประกาศรายชือ่ผูแขงขันที่ผานรอบแรก 
               15.01 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 รอบท่ีสอง (รอบชิงชนะเลิศ)   
 กําหนดการ :  15.31 - 15.40 น. ช้ีแจงกตกิาการแขงขันสําหรับรอบที่สอง 
   15.41 - 16.45 น. ดําเนินการแขงขันรอบที่สอง(รอบชิงชนะเลิศ) 
                16.46 - 17.00 น. ประกาศผลการแขงขัน และมอบรางวัล  
                                                        ปดโครงการ การกลาวสุนทรพจนทางการเมืองการปกครอง คร้ังที่ 4 
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4. ระเบียบการแขงขนัโดยสังเขป 
             การแขงขันแบงออกเปน 2  รอบ คือ รอบคัดเลือก และ รอบชิงชนะเลิศ โดยเวลาที่ใชพูดแขงขันใน     
แตละรอบจะไมเทากัน 

รอบแรก (รอบคัดเลือก) 
 ในการกลาวสุนทรพจนรอบแรกจะใหผูที่เขารวมแขงขันไดเตรียมเนื้อหามากลาวสุนทรพจน คนละ 5 
นาทีในหัวขอเร่ือง “ เยาวชนไทยกับสังคมใหม : สูประชาคมอาเซียน ” โดยผูที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก   
จะผานเกณฑเขารอบที่สองเพื่อไปชิงชนะเลิศ  

รอบท่ีสอง (รอบชิงชนะเลิศ) 
              เปนการพูดในรอบฉับพลันคนละ 4 นาที โดยกรรมการจะแจงหัวขอเร่ืองใหผูเขาแขงขันไดรูและเตรยีม
ตัวลวงหนาเพยีง 10 นาที กอนถึงเวลาที่ผูเขาแขงขันจะตองพูด (จับสลากเพื่อพูด กอน-หลัง) โดยใชเวลาพูดใน
รอบที่สองคนละ 4 นาที  
5. เกณฑการตัดสินผลการแขงขนั 
             1. เวลาที่ใชในการกลาวสุนทรพจนรอบแรกคนละ 5 นาที และรอบที่สอง(รอบชิงชนะเลิศ)คนละ 4 นาที  
             2. เกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 

เกณฑการใหคะแนนการกลาวสุนทรพจน 
1. บุคลิกภาพของผูแขงขัน 

(10 คะแนน) 
2. เนื้อหา 

(10 คะแนน) 
3. เวลา 

(10 คะแนน) 
- ทาทาง 
- น้ําเสียง 
- การแตงกาย 
- ไหวพริบ ปฏิภาณ  
   การแกไขสถานการณ 

- ความสอดคลองของเนื้อหาที่พูด 
- ความสอดคลองตรงกับไวยากรณ 
   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. ขอมูลเพิ่มเติม การสมัครเขาแขงขัน และขอมูลผูประสานงานการแขงขนั 
             7.1 นักเรียนผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดตอสอบถามไดที ่
อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  

7.1.1 อาจารยขภิชาติ  ราชแสง  สาขาวิชาการเมอืงการปกครอง คณะรัฐศาสตร 
 เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 252 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-1898-6482 
 E-mail Address: kapichart@hu.ac.th 

7.1.2 อาจารยสุนิตดา  ชูสวัสดิ์   สาขาวิชาการเมอืงการปกครอง คณะรัฐศาสตร 
 เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 252 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-6298-0142 
 E-mail Address: sunitda@hu.ac.th 

 7.2 สามารถสงใบสมัครไดตัง้แตบัดนี้ถึงวนันี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2556 
7.2.1  สงทางไปรษณียที่สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรฐัศาสตร 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
7.2.2 สงทางโทรสารที่หมายเลข  0-7420-0366 
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ใบสมัครเขารวมการแขงขนักลาวสุนทรพจนทางการเมืองการปกครอง  คร้ังท่ี 4 
คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

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

สถานศึกษา............................................................................................................................................................. 
ที่อยูเลขที่...........................ซอย.................................................ถนน..................................................................... 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณยี……………. 
 

อาจารยที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพทที่ทํางาน..................................................... 
โทรศัพทเคลื่อนที่..........................................................E-mail Address……………………………………….. 
 

รายช่ือผูเขารวมแขงขัน (กรุณาพิมพหรือเขียนดวยตวับรรจง เพื่อความถูกตองในการจัดพิมพเกียรติบัตร) 
1. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
2. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่....................... 
 
 

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

          อาจารยผูประสานงาน/ อาจารยผูรับผิดชอบ 
หมายเหตุ:  

1. กําหนดการแขงขันจะจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2556   เวลา 12.00 – 17.00 น.  
        ณ หองประชุมปาตอง  อาคารภูเก็ต (อาคาร 8)  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

2. อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  
2.1  อาจารยขภิชาติ  ราชแสง  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร 

เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 252 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-1898-6482 
E-mail Address: kapichart@hu.ac.th 

2.1        อาจารยสุนิตดา  ชูสวัสดิ์   สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร 
เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 252 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-6298-0142 
E-mail Address: sunitda@hu.ac.th 

3. สามารถสงใบสมัครไดต้ังแตบัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2556 
3.1 สงทางไปรษณียที่สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ  125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
3.2 สงทางโทรสารที่หมายเลข 0-7420-0366 
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 การแขงขนัโตวาที คร้ังท่ี 4 
งานหาดใหญแฟร  2013  ณ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

 

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

1. วัตถุประสงค  
1.1  เพื่อใหนักเรียนไดฝกการใชภาษาจากการฟงและการพูด ตลอดจนการคิดอยางมีเหตุผล เปนผูมี

ความคิดรอบคอบ  เฉียบแหลม  สุภาพ  และนาฟง 
1.2  เพื่อใหนักเรียนไดมีเวทแีสดงออก  ฝกความกลาในทางที่เหมาะสม  มีความมั่นใจในตนเองและ            

กลาแสดงความคิดเห็น 
1.3  เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง  ฝกการเปนผูนําและผูตาม  ฝกการสังเกต  มีความ

รอบคอบและมีปฏิภาณวองไว  ตลอดจนสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีขึ้น 
1.4  เพื่อใหนักเรียนฝกพดูในที่สาธารณะ 
1.5  เพื่อใหนักเรียนฝกการทาํงานเปนทีม 

2. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขนั     
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  หรือเทียบเทา และรับ 8 ทีม 
3. กําหนดการ วัน เวลา และสถานที่จัดการแขงขนั  
 

วัน/ เดือน/ ป เวลา คูทีมแขงขนั ญัตต ิ หมายเหตุ 
 

17  มกราคม 2556 
 

09.00 – 09.40  น. 
 

คูที่ 1 
 

“ความสวยความหลอเปนตอคารม ”  

 

สถานที่ 

หอง

ประชุม 

สมิหลา 

อาคาร

สงขลา 

 

 

09.40 – 10.20  น. 
 

คูที่ 2 
 

  “มีรักในวัยเรียน  ชวนใหเรียนไมจบ”  
 

10.20 – 11.00  น. 
 

คูที่ 3 “คนฉลาดมีโอกาสมากกวาคนรวย” 
 

11.00 – 11.40  น. 
 

คูที่ 4 
 

“อรอยแบบฟาสตฟูดดีกวากินตามสูตรอาหาร
ไทย”  

13.00 – 14.00  น. (คูที่ 1) 
ทีมชนะ คูที่ 1 & ทีมชนะ คูที่ 2 

“เลือกสุขสบายกับขุนชางดีกวาอยูอยางทรมาน
กับขุนแผน”    

14.00 – 15.00  น. (คูที่ 2) 
ทีมชนะ คูที่ 3 & ทีมชนะ คูที่ 4 

“ทองแท็บเลตเด็ดกวาทองหนังสือ” 
 

18  มกราคม 2556 
 

09.00 – 10.30  น. รอบรองชนะเลิศ  
ทีมแพ คูที่ 1 & ทีมแพ คูที่ 2 

“นางรายในวรรณคดีไทยนาพิสมัยกวานางเอก”  
 

10.30 – 11.30  น. รอบชิงชนะเลิศ  
ทีมชนะ คูที่ 1 & ทีมชนะ คูที่ 2 “อยูสบายอยางไทยดีกวาไปอาเซียน” 
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4. ระเบียบการแขงขนัโดยสังเขป 
  4.1    การแขงขันแบงเปน 2 ฝาย  คือ  ฝายเสนอ  และฝายคาน ใชเวลาโตวาทีแบบ  5-3-3 
  4.2    โรงเรียนสามารถสงทีมนักเรียนเขารวมแขงขันโรงเรียนละ 1 ทีม  ทีมละ 4  คน  ประกอบ  ดวย

หัวหนาทีม  ผูสนับสนุนคนที่ 1   ผูสนับสนุนคนที่ 2   และผูสนับสนุนคนที่ 3 
                4.3   จับสายแขงขนั  คัดทีมชนะ โดยใชญัตตหิรือหวัขอเร่ืองที่สรางเสริม  และเพิ่มพนูสติปญญา  
เปนญัตติที่เขาใจงาย  ส้ัน  กะทัดรัด  และอยูในความสนใจของผูฟง   
5. เกณฑการตัดสินผลการแขงขนั 

การแขงขันมีคณะกรรมการตดัสิน  3 ทาน  โดยมีเกณฑการตัดสินการโตวาที  ดังนี ้
ประเด็น คะแนน หมายเหตุ 

-  วาทศิลป(สุภาพ หลักแหลม และกระชับ)   10  
-  พูดตรงกับญัตติ   10  
-  การตั้งปญหาและการแกไขปญหา   10  
-  มารยาทในการโตและการตรงเวลา   10  
-  บุคลิกภาพและทาทาง  ไหวพริบและปฏภิาณ   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 2,000 บาท 
4.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสาม 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท 

รวมเงินรางวัล                                            11,000  บาท 
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7.  ขอมูลเพิ่มเติม การสมัครเขาแขงขัน และขอมูลผูประสานงานการแขงขนั 
     7.1   นักเรยีนผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดตอสอบถามไดที ่
อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  

7.1.1   อาจารยเจรจา   บุญวรรณโณ    
           สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ   คณะศลิปศาสตรและศึกษาศาสตร  
          โทรศัพท   0-7420-0300  ตอ  128, 365    และโทรศัพทเคลื่อนที่   08-1599-2278 

    โทรสาร   0-7459-8090  หรือ  0-7420-0384   E-mail Address: jaraja@hu.ac.th 
7.1.2   อาจารยศัจนันท  แกววงศศรี      
           สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ   คณะศลิปศาสตรและศึกษาศาสตร  
           โทรศัพท   0-7420-0300  ตอ  128, 365    และโทรศัพทเคลื่อนที่   08-9298-8486 
           โทรสาร   0-7459-8090  หรือ  0-7420-0384      E-mail Address: sajanun@hu.ac.th   
7.1.3   อาจารยอังศณา  ณ  สงขลา    
           สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ   คณะศลิปศาสตรและศึกษาศาสตร 

                         โทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 128, 365   และโทรศัพทเคลื่อนที่  08-2431-0436 
                         โทรสาร  0-7459-8090  หรือ  0-7420-0384     E-mail Address: angsana@hu.ac.th 

7.1.4    อาจารยพิชพรรณ  จนัมณ ี  
           สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  คณะศลิปศาสตรและศกึษาศาสตร 

                         โทรศัพท 0-7420-0300 ตอ  128, 365   และโทรศัพทเคลื่อนที่  08-6330-1418                                   
                         โทรสาร  0-7459-8090  หรือ  0-7420-0384    E-mail Address: pichaphun@hu.ac.th 
      7.2   สามารถสงใบสมัครไดตั้งแตบดันี้ถึงวันที่ 11  มกราคม  2556 
               7.2.1    สงทางไปรษณยีที่สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ   คณะศลิปศาสตรและศึกษาศาสตร                         
                          มหาวิทยาลัยหาดใหญ  125/502  ถนนพลพิชัย  อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา  90110 
              7.2.2    สงทางโทรสารที่หมายเลข   0-7459-8090  หรือ  0-7420-0384  
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ใบสมัครเขารวมการแขงขนัโตวาที  คร้ังท่ี 4 
คณะศิลปศาสตรและศึกษาศาสตร     มหาวทิยาลัยหาดใหญ 

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

 
สถานศึกษา.............................................................................................................................................................. 
ที่อยูเลขที่...........................ซอย.................................................ถนน...................................................................... 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณยี…………….. 
 
อาจารยที่ปรึกษา...................................................................โทรศัพทที่ทํางาน...................................................... 
โทรศัพทเคลื่อนที่..........................................................E-mail Address…………………………………………. 
 
รายช่ือผูเขาแขงขัน (กรุณาพมิพหรือเขียนดวยตัวบรรจง เพื่อความถูกตองในการจดัพมิพเกียรติบัตร) 
1. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่.......................... 
2. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่......................... 
3. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่......................... 
4. ช่ือ....................................................นามสกุล..................................................มัธยมศึกษาปที่......................... 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
            (......................................................) 
          ผูอํานวยการ/อาจารยผูประสานงาน 

หมายเหตุ:  
1. กําหนดการแขงขันจะจัดขึ้นในวันที่  17-18  มกราคม  2556 

 ณ หองประชุมสมิหลา  ช้ัน   1  อาคารสงขลา    มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
2. อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  

อาจารยเจรจา   บุญวรรณโณ  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตรและศึกษาศาสตร                                  
เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 128   และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่  08-1599-2278 
E-mail Address : jaraja@hu.ac.th 

3. สามารถสงใบสมัครไดต้ังแตบัดนี้ถึงวันที่  11   มกราคม 2556 
              3.1   สงทางไปรษณยีที่สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ   คณะศิลปศาสตรและศึกษาศาสตร                                  
                       มหาวิทยาลัยหาดใหญ  125/502  ถนนพลพิชัย  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  90110 
              3.2   สงทางโทรสารที่หมายเลข   0-7459-8090  หรือ  0-7420-0384  
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การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
(Hatyai Music Awards #10) 

ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทนิัดดามาต ุ
งานหาดใหญแฟร  2013  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

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

 1. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากในปจจุบันนักเรียนนักศึกษาไดใหความสนใจในกิจกรรมทางดนตรีมากขึ้น ดนตรีเปน กิจกรรมที่
กอใหเกิดประโยชนทั้งทางตรงและทางออม เปนสื่อที่ชวยสงเสริม และพัฒนาเยาวชนใหมีความคิดสรางสรรค กลา
แสดงออกซึ่งความสามารถ และเพื่อพัฒนาทักษะทางดานดนตรี  ตลอดจนเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อเปนการสงเสริมทักษะในการเลนดนตรี 
2.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดแสดงออกถึงความสามารถทางดานดนตรี  
2.3 เพื่อเปนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการเลนดนตรีสูระดับสากล 
2.4 เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู  ความเขาใจในทักษะทางดานดนตรี ระหวางผูเขารวมการแขงขัน

จากสถาบันตาง ๆ และผูสนใจทั่วไป 
2.5 เพื่อใหเยาวชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน  และหางไกลยาเสพติด 

 3. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน     
3.1 ผูสมัครจะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทาและอายุ

ไมเกิน 20 ปบริบูรณ(นับถึงวันที่จัดการประกวด) 
 3.2 จํานวนของผูสมัครในแตละวงจะตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 8 คน (จะเปน
สถานศึกษาเดียวกันหรือตางสถาบันก็ได) 
 3.3 ผูสมัคร 1 คน มีสิทธิ์ในการเขาประกวดได 1 วง และในแตละวง หามเปลี่ยนตัวหรือเพิ่มจํานวน
ผูสมัครหลังจากที่ไดสงรายชื่อผูสมัครแลว 
 3.4 ขอตกลงอื่น ๆ  ที่ไมไดระบุไวในหลักเกณฑ ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการการจัดการ
ประกวด การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันยุติ 
 

4. กําหนดการ และสถานที่จัดการแขงขัน  
 4.1 กําหนดการประกวด  รอบคัดเลือก  วันที่ 8 ธันวาคม 2555 เร่ิมการประกวดตั้งแตเวลา 09.00 น.   
เปนตนไป ณ อาคารศูนยกีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
 *** รายงานตัวและจับสลากพรอมกัน บริเวณอาคารศูนยกีฬาและกิจการนักศึกษากอนเวลา  08.30  น. *** 
  4.2 กําหนดการประกวด  รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 18 มกราคม 2556 เร่ิมการประกวดตั้งแต              
เวลา 10.30 น. เปนตนไป  ณ อาคารศูนยกีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
 **รายงานตัวและจับสลากพรอมกัน บริเวณอาคารศูนยกีฬาและกิจการนักศึกษา กอนเวลา 10.00  น.** 
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 5. กําหนดการและสถานที่ในการรับสมัคร 
              เปดรับสมัคร    
               ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 - วันที่ 4 ธันวาคม 2555 
              สมัครดวยตนเองไดท่ี    
              สาขาดนตรีสมัยนิยม (Pop Music) บริเวณชั้น 1 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
              สมัครทางไปรษณียไดท่ี    

Hatyai Music Awards # 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ 125/502 ถนนพลพิชัย อําเภอหาดใหญ      
จังหวัดสงขลา 90110 
6. ระเบียบการแขงขันโดยสังเขป 

 หลักฐานในการสมัครเขาประกวด 
              6.1 แบบฟอรมใบสมัครที่ทางคณะกรรมการจัดการประกวดกําหนดให (กรอกรายละเอียดอยางชัดเจน
และถูกตองตามความจริง) 
             6.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา 
             6.3 รูปถายนักเรียน นักศึกษา 1 รูป 
             6.4 คาสมัครในการเขาประกวด 500 บาท 
                ***แบบฟอรมใบสมัครจะมีหนังสือรับรองใหอาจารยเปนผูรับรองผูสมัครทุกคน*** 

เพลงสําหรับใชในการประกวด 
                รอบแรก (รอบคัดเลือก) 2 เพลง    
               1.  เพลงชา   1  เพลง 
               2.  เพลงเร็ว  1  เพลง 
             รอบชิงชนะเลิศ  2 เพลง     
               1.  บทเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว           1  เพลง 
               2.  เพลงที่มีเนื้อรอง (ชาหรือเร็ว)และไมซํ้ากับเพลงในรอบแรก    1  เพลง 
 
                           *** เพลงที่ใชในการประกวดสามารถใชเพลงไทยหรอืเพลงสากลก็ได*** 
7. เกณฑการตัดสินผลการแขงขนั 

ระเบียบและกติกาในการประกวด 
1. ในการประกวดแตละวงจะมีเวลาทั้งหมดวงละ 20 นาที ทั้งในรอบแรกและรอบชิงชนะเลิศ โดยจะจับ

เวลาตั้งแตพิธีกรประกาศเชิญขึ้นบนเวที การเตรียมความพรอมบนเวที การทดลอง Sound รวมถึงการบรรเลง
เพลงที่ใชในการประกวดภายในเวลา 20 นาที 

2. ในการประกวดหามใชอุปกรณ  Sequencer (ซีเควนเซอร) ตาง ๆ ชวยในการบรรเลงหากมี     จะตัด
สิทธิ์ในการเขาประกวดทันที 
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3. ในการประกวดทางคณะกรรมการจัดการประกวดจัดเตรียมอุปกรณบนเวทีไว ดังนี้ 
                -  ตูแอมปกีตาร   2   ตู  
                -  ตูแอมปกีตารเบส  1   ตู    
                -  ตูแอมปคียบอรด  2   ตู  
                -  ขาไมคพรอมไมค  8  ตัว 
                -  กลองชุด   1  ชุด 
                -  ขาตั้งคียบอรด  2  ตัว 
   สําหรับกลองชุดทางคณะกรรมการอนุญาตใหใชอุปกรณกลองอื่น ๆ  ที่นํามาเปลี่ยนไดคือ 
กระเดื่องคู เกาอี้ และกลองสแนร เทานั้น 

4. การแตงกายของผูเขาประกวดใหใชเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาหรือเสื้อทีมที่มีรูปแบบเหมือนกัน
เทานั้น 

5. ขอตกลงอื่น ๆ  ที่ไมไดระบุไวในระเบียบและกฎกติกานี้ใหขึ้นอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จัดการประกวดการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันยุติ 
      *** การจับเวลาจะมีปายสัญลักษณบอกเวลา หากเกินเวลาจะถูกตัดคะแนนซึ่งทางคณะกรรมการจัดการ
ประกวด จะชี้แจงรายละเอียดใหทราบอีกครั้ง *** 

หลักเกณฑการใหคะแนนในการประกวด 
 รอบแรก 

1.เทคนิคความสามารถและทักษะในการบรรเลง  30  คะแนน 
2.ความยากงายของบทเพลง    20  คะแนน 

             3.เทคนิคในการขับรองและเสียงประสาน   20  คะแนน 
             4.ความไพเราะและความกลมกลืนของเสียง  20  คะแนน 
             5.บุคลิกภาพการแตงกาย สีสันและการแสดงออก  10  คะแนน 
          คะแนนรวม     100 คะแนน 

หลักเกณฑการใหคะแนนในการประกวด 
            รอบชิงชนะเลิศ 

1.เทคนิคความสามารถและทักษะในการบรรเลง  30  คะแนน 
2.ความคิดสรางสรรคในการเรียบเรียงบทเพลง  20  คะแนน 
3.เทคนิคในการขับรองและเสียงประสาน   20  คะแนน 
4.ความไพเราะและความกลมกลืนของเสียง  20  คะแนน 
5.บุคลิกภาพการแตงกาย สีสันและการแสดงออก  10  คะแนน 

คะแนนรวม            100 คะแนน 
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8. รางวัล 
1.รางวัลชนะเลิศ จะไดรับพรอมถวยประทานพระเจาวรวงศ
เธอพระองคเจาโสมสวลี   พระวรราชาทินัดดามาตุ  พรอม
เกียรติบัตรและเงินรางวัล 

1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท 

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะไดรับเกียรติบัตรพรอม
เงินรางวัล 

1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท 

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จะไดรับเกียรติบัตรพรอม
เงินรางวัล 

1 รางวัล รางวัลละ   5,000 บาท 

4.รางวัลชมเชย จะไดรับเกียรติบัตร 2 รางวัล รางวัลละ   3,000 บาท 
5.รางวัลนักดนตรียอดเยีย่ม แตละประเภท ทั้งสิ้น 7 
ประเภทจะไดรับเกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล 
    5.1 ประเภทกีตาร 
    5.2 ประเภทเบส 
    5.3 ประเภทกลอง 
    5.4 ประเภทคียบอรด 
    5.5 ประเภทเครื่องเปา 
    5.6 ประเภทเครื่องเคาะ, เครื่องกระทบ (เพอคัสชั่น) 
    5.7 ประเภทรองนํา 

7  รางวัล รางวัลละ   1,000 บาท 

รวมมูลคาเงินรางวัล 43,000 บาท 
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9. ขอมูลเพิ่มเติม การสมัครเขาแขงขัน และขอมูลผูประสานงานการแขงขัน 
 9 .1  นัก เรี ยนหรือนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอี ยด  และดาวนโหลดใบสมัครไดที่ 
www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดตอสอบถามไดที่อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  

9.1.1  อาจารยสมพล แกวแทน  สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม  คณะศิลปศาสตรและศึกษาศาสตร  
เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 219, 220   เบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-6746-0297  
E-mail Address:  somphol@hu.ac.th 

9.1.2  อาจารยเอกรัฐ ศรีสวาง สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตรและศึกษาศาสตร    
เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 219, 220 เบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-9881-2826               
E-mail Address:  ekkarat@hu.ac.th 

  9.2  สามารถสงใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 
9.2.1  สงทางไปรษณียที่ Hatyai Music Awards # 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ 125/502        

ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
9.2.2  สงทางโทรสารที่หมายเลข  0-7442-5467  หรือ  0-7425-3190 
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ใบสมัครการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา Hatyai Music Awards#10 
ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

 
 

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

ช่ือวง.........................................................................................................สมาชิกทั้งหมด...........................คน 
ช่ือสถานศึกษา................................................................................ จังหวดั.................................... 
 
***ขอรับรองวาขอมูลรายละเอียดทั้งหมดในแบบฟอรมนี้เปนความจรงิ หากขอมูล ไมเปนความจรงิจะยนิยอม
ใหคณะกรรมการตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที*** 
 

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

                                                                                หัวหนาวง 
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หนังสือรับรองการเปนนักเรียน  นักศกึษาของผูสมัคร 
(สําหรับอาจารย) 

 
 

          ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................... 
ตําแหนง.................................................................................................... ขอรับรองวาผูสมัครเขาประกวด 
ทั้งหมดกําลังศกึษาอยูในสถาบัน.................................................................................................................. 
ที่อยูสถาบัน.................................................................................................................................................. 
เบอรโทรศัพท(สถาบัน)................................................................................................................................ 
เบอรโทรศัพท(มือถือ)................................................................................................................................... 
 
 
                                ***รายละเอียดขอมูลทุกอยางเปนความจริงทุกประการ*** 
 
 
 

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

 
 
 

(จะตองมีตราโรงเรียนประทบั) 
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รายชื่อสมาชกิในวง 
(กรุณาพิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง เพื่อความถูกตองในการจัดพิมพเกียรติบัตร) 

 
 

 1.ช่ือ-สกุล...............................................................................ช่ือเลน.....................อายุ.................ป 
          ผูเลนตําแหนง.................................................................กําลังศึกษาระดับ........................................  
                 สถานศึกษา............................................................โทรศัพทติดตอ................................................... 
          ที่อยูปจจุบนั...................................................................................................................................... 
 
  2.ช่ือ-สกุล...............................................................................ช่ือเลน.....................อายุ.................ป 
          ผูเลนตําแหนง.................................................................กําลังศึกษาระดับ........................................  
                 สถานศึกษา............................................................โทรศัพทติดตอ................................................... 
          ที่อยูปจจุบนั...................................................................................................................................... 
 

    3.ช่ือ-สกุล..........................................................................ช่ือเลน.....................อายุ.......................ป 
          ผูเลนตําแหนง.................................................................กําลังศึกษาระดับ........................................  
                 สถานศึกษา............................................................โทรศัพทติดตอ................................................... 
          ที่อยูปจจุบนั...................................................................................................................................... 
 

    4.ช่ือ-สกุล..........................................................................ช่ือเลน.....................อายุ......................ป 
          ผูเลนตําแหนง.................................................................กําลังศึกษาระดับ........................................  
                 สถานศึกษา............................................................โทรศัพทติดตอ................................................... 
          ที่อยูปจจุบนั...................................................................................................................................... 
 

    5.ช่ือ-สกุล..........................................................................ช่ือเลน.....................อายุ......................ป 
          ผูเลนตําแหนง.................................................................กําลังศึกษาระดับ........................................  
                 สถานศึกษา............................................................โทรศัพทติดตอ................................................... 
          ที่อยูปจจุบนั...................................................................................................................................... 
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    6. ช่ือ-สกุล..........................................................................ช่ือเลน.....................อายุ.....................ป 
          ผูเลนตําแหนง.................................................................กําลังศึกษาระดับ.......................................  
                  สถานศึกษา............................................................โทรศัพทติดตอ.................................................. 
                  ที่อยูปจจุบนั...................................................................................................................................... 
 
 
     7.ช่ือ-สกุล..........................................................................ช่ือเลน.....................อายุ.....................ป 
          ผูเลนตําแหนง.................................................................กําลังศึกษาระดับ......................................  
                     สถานศึกษา............................................................โทรศัพทติดตอ................................................. 
          ที่อยูปจจุบนั..................................................................................................................................... 
 
 

     8.ช่ือ-สกุล..........................................................................ช่ือเลน.....................อายุ.....................ป 
          ผูเลนตําแหนง.................................................................กําลังศึกษาระดับ........................................  
                 สถานศึกษา............................................................โทรศัพทติดตอ................................................... 
          ที่อยูปจจุบนั...................................................................................................................................... 
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Chinese Karaoke Singing Contest Season IV 
งานหาดใหญแฟร  2013  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

-------------------------------------------- 
1.  วัดถุประสงค 
 1.1  เพื่อเปนการเพิ่มทักษะความรูทางดานภาษาและการเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 1.2  เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไทยที่สนใจหรือนักเรียนที่กําลังศึกษาภาษาจีนอยูไดแสดงความสามารถ
ภาษาจีน  เพื่อยกระดับภาษาจีนของตนเองใหดีขึ้น 
2.คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขนั 
 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทยีบเทา 
3.  กําหนดการ วัน  เวลา  และสถานที่จัดการแขงขนั 
 วัน  เวลา สถานที่ วันที่  18  มกราคม  2556  ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารสุราษฎรธานี   
มหาวิทยาลัยหาดใหญ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 กําหนดการ : 08.00-08.45 น.   ลงทะเบียนและรายงานตวั 
   08.45-09.00 น.   พิธีเปด 
   09.00-12.00 น.   การแขงขันรอบคัดเลือก 
   12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
   13.00-15.00 น.   การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ 
   15.00-16.00 น.    การตัดสนิการประกวด 
   16.00 น.  การมอบรางวลัและพิธีปด 
4.  ระเบียบการแขงขนัโดยสงัเขป 
 4.1  ในการแขงขันนี้จะตองเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายศิลปภาษาจีน  หรือนักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถทางดานภาษาจีนอยูแลว 
 4.2  ในการแขงขันนี้แตละโรงเรียนสามารถสงผูเขาแขงขันได 2 คน  และอยูรวมการแขงขันตลอดทั้งวัน 
โดยการแขงขนัจะรับเพียง 15 คน  
 4.3  ผูเขาแขงขันจะตองรายงานตัวหรือแนะนําตัวเปนภาษาจีน  ประมาณ  1  นาที 

4.4  ผูเขาแขงขันเลือกเพลงเขาประกวดรองเปนภาษาจีนกลาง  “ผูทงฮั่ว”  ระยะเวลาไมเกิน  6  นาที  
(เทป  MP3  หรือซีดีที่เปนเพลงประกอบที่ใชในการแขงขันผูเขาแขงขันจะตองเตรียมมาเอง) 

4.5  ผูที่ผานเขารอบตัดสิน  ไมสามารถรองเพลงที่รองในรอบคัดเลือกไดอีก  (ตองเปลี่ยนเพลงใหมใน
รอบตัดสิน  ดังนั้นจึงขอใหผูเขาแขงขันทุกคนเตรียมเพลงมา  2  เพลง) 

4.6  ผูเขาแขงขันทุกคนจะตองอยูรวมการแขงขันตลอดทั้งวัน 
4.7  ผูเขาแขงขันทุกคนไมจําเปนตองชําระคาใชจายใดๆ  ทั้งสิ้น 
4.8  ผูเขาแขงขันจะตองมารายงานตัวกอน  1  ช่ัวโมง  พรอมทั้งนําบัตรประชาชน  หรือ  บัตรนักเรียน  

บัตรนักศึกษามาแสดง  ณ  จุดลงทะเบียนในวันทําการแขงขัน 
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5.  เกณฑการตัดสินผลการแขงขนั 
 5.1  คณะกรรมการตัดสิน  ทางสาขาภาษาจีนธุรกิจแหงมหาวิทยาลัย  เปนผูคัดเลือกเอง 
 5.2  มาตรฐานเกณฑการใหคะแนน  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  มดีังนี ้
  - ทวงทํานองเสียง  (ขอบเขตของเสียง,  ความชัดเจนของเสียง,  ความออนแข็งของเสียง,  ความ
สูง-ต่ําของเสียง,  การควบคมุจังหวะ)  ทั้งหมด  (40  คะแนน) 
  -  การออกเสียงคํา  และพยัญชนะชัดเจน  (รวมทั้งการแนะนําตวั)  (30  คะแนน) 
  -  การเลือกเพลง  ความยากงายของเพลง  โทนเสียงเหมาะสมกับผูรอง  (10  คะแนน) 
  -  ทาทาง  ทาทางเปนธรรมชาติ  แสดงทาทางเขากับจังหวะไดดี  แตงกายเรียบรอยเหมาะสม
โดยภาพรวม  (10  คะแนน) 
  -  อารมณ  เขาใจและเขาถึงอารมณของเนื้อเพลงไดดี  (10  คะแนน) 
 5.3  ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนที่ส้ินสุดของการแขงขัน 
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  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ  ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแตละรางวัลกอนวันแรกของการแขงขัน  โดยมิตองแจงแกผูสมัครเขาแขงขัน 
7.  ขอมูลเพิ่มเติม  การสมัครเขาแขงขัน  และขอมูลผูประสานงานแขงขัน 

7.1   นักเรียนผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดตอสอบถามไดที่ 
อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  

 อาจารยธิดารัตน นอยสุวรรณ  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  วทิยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
                     เบอรโทรศัพท 0-7420-0300  ตอ  254  และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่  08-1542-5565 
         E-mail Address: tidarat_n@hu.ac.th 
      7.2   สามารถสงใบสมัครไดตั้งแตบดันี้ถึงวันที่ 11  มกราคม 2556 
                7.2.1     สงทางไปรษณียที่สาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
                           มหาวิทยาลัยหาดใหญ  125/502  ถนนพลพิชัย  อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา  90110 
                7.2.2    สงทางโทรสารที่หมายเลข   0-7420-0366 



 - 52 -

 



 - 53 -

 
 
 
 
 

การจัดโครงการประชุม อบรม บรรยายพิเศษ  
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การบรรยายพเิศษเรื่อง 
“การปกครองทองถิ่นกับการเขาสูประชาคมอาเซียน” 

งานหาดใหญแฟร  2013  ณ หองประชุมปาตอง 
อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

-------------------------------------------- 
 
1. ชื่อโครงการ  บรรยายพิเศษเรื่อง “การปกครองทองถ่ินกับการเขาสูประชาคมอาเซียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในปจจุบันการปกครองระดับทองถ่ินมีความสําคัญ และใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ไมวาจะเปน
องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล หรือ องคการบริหารสวนจังหวัด และในอนาคตอันใกลป พ.ศ.2558 ที่
ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ซ่ึงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 11  
มีการบริหารจัดการในหลายดานๆ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  ดังนั้นองคการปกครองสวนทองถ่ิน
จึงตองมีการเตรียมความพรอมในการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล  
3. วัตถุประสงคการจัดโครงการ 

3.1 เพื่อใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูในเชิงวิชาการที่ตอบรับกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
3.2 เพื่อใหนักศึกษาและผูนําในระดับทองถ่ินไดรวมกันแลกเลี่ยนเรียนรูในเวทีวิชาการจากวิทยากรที่มี

ช่ือเสียงระดับประเทศ 
4. วิทยากร 
  ผูมีช่ือเสียงระดับประเทศ 
5. วันและเวลา สถานที่จัดโครงการ 
  วันที่ 17  มกราคม 2556 เวลา 12.00-16.30 น.   ณ หองประชุมปาตอง  อาคารภูเก็ต  
มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
6. กลุมเปาหมายในการเขารวมโครงการ   

 นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจ จํานวน 300 คน   
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7. กําหนดการ 
12.00 - 13.00 น.  ลงทะเบียน 
13.00 - 14.00 น.  พิธีเปด  

       14.00 - 16.00 น. บรรยายพิเศษ เร่ือง“การปกครองทองถ่ินกับการเขาสูประชาคมอาเซียน” 
วิทยากรโดยผูมีช่ือเสียงระดบัประเทศ    

 16.00 -16.30 น.  อภิปรายถาม-ตอบ  
16.30 น.  มอบของที่ระลึกและพิธีปด 

8.  ขอมูลเพิ่มเติม การสมัคร และขอมูลผูประสานงาน 
  8.1 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดตอสอบถามไดที่อาจารย

ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  
   8.1.1 อาจารยจิตกรี  บุญโชติ  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  คณะรัฐศาสตร 

เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 251 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-1609-7311 
เบอรโทรสาร 0-7459-8090 

     E-mail Address: jitkree@hu.ac.th 
    8.1.2 อาจารยนพวัลภ  คงคาลิหมนี  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  คณะรัฐศาสตร 

เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 251 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-1276-5166 
เบอรโทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: noppawan@hu.ac.th 

8.1.3 อาจารยศศิวิมล  ชวยดํารงค     สาขาวิชานติิศาสตร  คณะนิติศาสตร 
เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 318 และเบอรโทรศพัทเคลื่อนที่ 08-7295-7170 
เบอรโทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: sasivimol@hu.ac.th 

  8.2  สามารถสงใบตอบรับไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 11  มกราคม 2556 
                 8.2.1 สงทางไปรษณียที่คณะรัฐศาสตร  หรือ  คณะนิติศาสตร   
    มหาวิทยาลัยหาดใหญ  125/502  ถนนพลพิชัย  อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา  90110 
              8.2.2 สงทางโทรสารที่หมายเลข   0-7459-8090 
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ใบตอบรับเขารวมโครงการบรรยายพิเศษ 
“การปกครองทองถิ่นกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ” 

งานหาดใหญแฟร 2013  ณ  หองประชุมปาตอง  อาคารภูเก็ต  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
 

1. ชื่อหนวยงาน................................................................................................................................... 
ที่อยูเลขที่...........................ซอย.................................................ถนน.................................................. 
ตําบล..............................อําเภอ.................................จังหวัด................รหัสไปรษณยี………………. 
โทรศัพทที่ทํางาน...................................................โทรศัพทเคลื่อนที่................................................ 
โทรสาร.................................................................E-mail Address…………………………………. 
2. ขอสงบุคลากรเขารวมโครงการฯ ดังกลาว จํานวน...................คน ดังรายชื่อตอไปนี ้

2.1 ช่ือ-สกุล............................................................................ตําแหนง........................................... 
2.2 ช่ือ-สกุล............................................................................ตําแหนง........................................... 
2.3 ช่ือ-สกุล............................................................................ตําแหนง........................................... 

3. ชื่อผูประสานงาน 
ช่ือ-สกุล.............................................................................ตําแหนง.................................................... 
โทรศัพทที่ทํางาน...................................................โทรศัพทเคลื่อนที่................................................ 
โทรสาร.................................................................E-mail Address………………………………… 
 

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

          วันที่..........เดือน..................................พ.ศ....... 
หมายเหตุ:  
 1. โครงการจะจัดขึ้นในวันที่ 17  มกราคม 2556 เวลา 12.00-16.30 น.  ณ หองประชุมปาตอง อาคารภูเก็ต  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
 2.  อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  
  2.1  อาจารยจิตกรี  บุญโชติ  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  คณะรัฐศาสตร 

เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 251 เบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-1609-7311   และเบอรโทรสาร 0-7459-8090 
    E-mail Address: jitkree@hu.ac.th 

  2.2 อาจารยนพวัลภ  คงคาลิหมีน  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  คณะรัฐศาสตร 
เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 251 เบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-1276-5166  และเบอรโทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: noppawan@hu.ac.th 

              2.3    อาจารยศศิวิมล  ชวยดํารงค     สาขาวิชานิติศาสตร  คณะนิติศาสตร 
เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 318 เบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-7295-7170  และเบอรโทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: sasivimol@hu.ac.th 

 3. สามารถสงใบตอบรับไดต้ังแตบัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2556 
               3.1 สงทางไปรษณียท่ี คณะรัฐศาสตร  หรือ  คณะ นิติศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ   

125/502  ถนนพลพิชัย  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  90110 
 3.2    สงทางโทรสารที่หมายเลข   0-7459-8090 
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โครงการบรรยายพิเศษ 
“การทําธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

งานหาดใหญแฟร  2013  ณ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
--------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ  บรรยายพิเศษเรื่อง “การทําธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเริ่มตนขึ้นในป พ.ศ. 2558 ภาคธุรกิจตางกําลังปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น ขอมูลเกี่ยวกับ AEC ปรากฏขึ้นมากมายตามสื่อตาง ๆ แตสวนใหญนั้นไมอาจจะ
หยิบไปใชประโยชนได หากทวาทามกลางขอมูลเหลานั้น การเรียนรูจากนักธุรกิจที่มีประสบการณตรงในการ
ประกอบธุรกิจขามชาติหรือกับประเทศในกลุมอาเซียนและประสบความสําเร็จมาแลว จะเปนขอมูลสําคัญที่ชวย
ใหนักธุรกิจรายอ่ืนๆ สามารถใชในการวางแผนรับมือไดดีขึ้น กอรปกับคณะบริหารธุรกิจมีพันธกิจสําคัญ
ประการหนึ่งคือการใหบริการทางวิชาการแกสังคม และเล็งเห็นความจําเปนในการปรับตัวของนักธุรกิจในแถบ
จังหวัดภาคใต จึงไดจัดการบรรยายพิเศษในประเด็นนี้ขึ้น โดยเชิญวิทยากรชาวไทยที่ประสบความสําเร็จ มี
ความรูความสามารถและประสบการณโดยตรงในการนําพาธุรกิจของตนบุกออกไปยังตางแดน แขงขันกับเจา
ถ่ินจนประสบความสําเร็จ สงรายไดกลับมาสูประเทศไทย มาถายทอดประสบการณเพื่อประโยชนแกชุมชนนัก
ธุรกิจภาคใตตอไป 
3. วัตถุประสงคการจัดโครงการ 

3.1 เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูดานการบริหารธุรกิจเพื่อรองรับ AEC  
3.2 เพื่อใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษา รวมท้ังบุคคลภายนอกมีโอกาสไดเรียนรูจากประสบการณตรงของ 

วิทยากร และนําความรูที่ไดไปประยกุตใชในการประกอบธุรกิจ 
4. วิทยากร 

นักธุรกิจที่มีช่ือเสียงและประสบการณตรงทางดานการบริหารธุรกิจขามชาติ 
5. วันและเวลา สถานที่จัดโครงการ 

วันที่ 18  มกราคม 2556  เวลา 08.30 - 12.00 น.   ณ หองประชุมปาตอง อาคารภูเก็ต  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
6. กลุมเปาหมายในการเขารวมโครงการ   

นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจ จํานวน 260 คน   
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7. กําหนดการ 
09.00 -11.30 น. บรรยายพิเศษ เร่ือง “การทําธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

   โดย  นักธุรกจิที่มีช่ือเสียงและประสบการณตรงทางดานการบริหารธุรกิจขามชาต ิ
11.30 -11.45 น. การอภิปรายถาม-ตอบ  
11.45-12.00 น. มอบของที่ระลึกและพิธีปด 

8. ขอมูลเพิ่มเติม การสมัคร และขอมูลผูประสานงาน 
8.1 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดตอสอบถามไดที ่

อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  
  8.1.1  อาจารยบุตรี  บุญโรจนพงษ สาขาวิชาบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ 

เบอรโทรศัพท 0-7420-0347 ตอ 347 
เบอรโทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: buttree@hu.ac.th 

  8.1.2     อาจารยหทยัมาศ  ขุนจันทร  สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย  คณะบรหิารธุรกิจ 
  เบอรโทรศัพท  0-7420-0300  ตอ 348 

เบอรโทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: hathai_k@hu.ac.th 

8.2 สามารถสงใบตอบรับไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2556 
               8.2.1     สงทางไปรษณียที่ คณะบรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ   

125/502  ถนนพลพิชัย  อําเภอหาดใหญ  จงัหวัดสงขลา  90110 
               8.2.2    สงทางโทรสารที่หมายเลข   0-7459-8090 
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ใบตอบรับเขารวมโครงการบรรยายพิเศษ 
“การทําธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
งานหาดใหญแฟร 2013  ณ หองประชุมปาตอง 

อาคารภูเก็ต  มหาวิทยาลัยหาดใหญ   
1. ชื่อหนวยงาน....................................................................................................................................................... 
ที่อยูเลขที่...........................ซอย.................................................ถนน..................................................................... 
ตําบล..............................อําเภอ.................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย……………….. 
โทรศัพทที่ทํางาน...................................................โทรศัพทเคลื่อนที่.................................................................... 
โทรสาร.................................................................E-mail Address………………………………………………. 
 

2. ขอสงบุคลากรเขารวมโครงการฯ ดังกลาว จํานวน...................คน ดังรายชื่อตอไปนี ้
2.1 ช่ือ-สกุล............................................................................ตําแหนง............................................................. 
2.2 ช่ือ-สกุล............................................................................ตําแหนง............................................................. 

 

3. ชื่อผูประสานงาน 
ช่ือ-สกุล.............................................................................ตําแหนง........................................................................ 
โทรศัพทที่ทํางาน...................................................โทรศัพทเคลื่อนที่..................................................................... 
โทรสาร.................................................................E-mail Address………………………………………………. 
 

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

            วันที่..........เดือน..................................พ.ศ................. 
หมายเหต:ุ  
1.โครงการจะจัดขึ้นในวันที ่18  มกราคม 2556 เวลา 08.30-12.30 น.  ณ หองประชุมปาตอง อาคารภูเก็ต  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
2. อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  

2.1  อาจารยบุตรี  บุญโรจนพงษ สาขาวชิาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ 
เบอรโทรศพัท 0-7420-0347 ตอ 347 
เบอรโทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: buttree@hu.ac.th 

2.2 อาจารยหทัยมาศ  ขุนจันทร  สาขาวชิาการจัดการทรพัยากรมนุษย  คณะบริหารธุรกิจ 
เบอรโทรศพัท  0-7420-0300  ตอ 328 
เบอรโทรสาร 0-7459-8090 
E-mail Address: hathai_k@hu.ac.th 

3. สามารถสงใบตอบรบัไดตั้งแตบัดนีถ้ึงวันที่ 11 มกราคม 2556 
               3.1 สงทางไปรษณียทีค่ณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ   

125/502  ถนนพลพิชัย  อาํเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  90110 
3.2    สงทางโทรสารทีห่มายเลข   0-7459-8090 
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การสาธิตและการออกราน 
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โครงการ My Portfolio Showcase 2013 
งานหาดใหญแฟร  2013  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

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

1.  วัตถุประสงค  
1.1 เพื่อใหนักศึกษาในสาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟกดีไซน/การออกแบบสื่อดิจิทัลไดแสดงผลงาน

ของตนเองผานนิทรรศการ 
1.2 เพื่อฝกใหนักศึกษาในสาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟกดีไซน/การออกแบบสื่อดิจิทัลไดจัด

นิทรรศการแสดงผลงานและกระบวนการจัดการโครงการ 
1.3 เพื่อใหนักเรยีนและนกัศึกษาที่เขารวมชมผลงานไดรับรูถึงกระบวนการเรียนของสาขาวิชา 
1.4 เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทลั 

2. คุณสมบัติของผูเขารวมการโครงการ   
 2.1 นักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  ในโรงเรียนเขตภาคใต 
 2.2 นักศึกษาทีม่ีความสนใจทางดานการออกแบบสื่อดิจทิัล 
 2.3 ผูสนใจดานการออกแบบสื่อดิจิทัล 
3. กําหนดการ วัน เวลา และสถานที่จัดโครงการ 

วันที่   17-18 มกราคม  2556  ณ หอง U-101 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
วันท่ี   17 มกราคม  2556   

 กําหนดการ : 08.00  ลงทะเบียน  
   08.30-09.00 น. พิธีเปดโครงการ  โดยผูบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ 

09.00-16.30 น. นักเรียน / นักศึกษา  เยี่ยมชมนิทรรศการ  
My Portfolio Showcase 2013  
การแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชามลัติมีเดีย 
และกราฟกดีไซน 

   13.30-14.00 น.  เลนเกมส  ตอบคําถาม  และมอบของรางวัล 
วันท่ี   18 มกราคม  2556   
กําหนดการ : 08.00 น. ลงทะเบียน รับของที่ระลึก 

08.00 –16.30 น. นักเรียน / นักศึกษา  เยี่ยมชมนิทรรศการ  
My Portfolio Showcase 2013 

    การแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชามลัติมีเดีย 
และกราฟกดีไซน 

13.30-14.00 น.  เลนเกมส  ตอบคําถาม  และมอบของรางวัล 
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4. ขอมูลเพิ่มเติม การสมัครเขาแขงขัน และขอมูลผูประสานงานการแขงขนั 
             4.1 นักเรียนผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดตอสอบถามไดที ่
อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ คือ  

4.1.1  อาจารยนุษณา ณ พายพั สาขาวิชามัลติมีเดยีและกราฟกดไีซน  
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 253 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-2267-2374 
เบอรโทรสาร 0-7420-0366 
E-mail Address: nutsana@hu.ac.th 

4.1.2  อาจารยวรัญ ูแสงสวาง สาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟกดีไซน  
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
เบอรโทรศัพท 0-7420-0300 ตอ 253 และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-6883-3316 
เบอรโทรสาร 0-7420-0366 
E-mail Address: waranyu@hu.ac.th 
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แผนผังมหาวทิยาลัยหาดใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


