1. ชื่อโครงการ มหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม “การทดสอบกอรี มุร๊อตตั้ล และอนาชี ดเพือ่ สั นติสุข
ระดับภาคใต้ ” ครั้งที่ 3
2. หลักการและเหตุผล
การอ่านกอรี มุร๊อตตั้ลและอนาชีดนั้นถือได้วา่ เป็ นวัฒนธรรมที่มีการปฏิบตั ิกนั มาเป็ นอัตลักษณ์ของ
สังคมมุสลิมทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ หากเปรี ยบการอ่านกอรี มุร๊อตตั้ล และอานาชีด เหมือน
ดัง่ ดอกไม้ การอ่านกอรี มุร๊อตตั้ลและอนาชีด คือวัฒนธรรม เสมือนไม้ดอกซึ่ งอดีตเคยเบ่งบานในพื้นที่จากัด
หากแต่ขณะนี้ไม้พฤ กษชาติดงั กล่าวได้เข้าสู่ ร้ ัวสถาบันการศึกษาของเอกชนและรัฐบาล ซึ่ งเป็ นเสมือ นการ
เปิ ดพื้นที่รับการขยายพันธุ์ของวัฒนธรรมที่ตามมาอีกทั้งยังพัฒนาไปสู่ วฒั นธรรมร่ วมสมัยให้แพร่ หลายสู่
สังคมกว้างอย่างปั จจุบนั
สังคมไทยเป็ นสังคมพหุวฒั นธรรม มีวถิ ีการดาเนินชีวติ ที่เคารพความแตกต่างและหลากหลายของ
ศาสนาและศิลป วัฒนธรรม อิสลามก็เช่นเดียวกัน มีวฒั นธร รมที่เป็ นอัตลักษณ์ โดยเฉพาะการ อ่านกอรี
มุร๊อตตั้และอนาชีด แต่เมื่อเวลาผ่านไปอิทธิ พล และสิ่ งแวดล้อมในสังคมร วมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆได้เริ่ มเลื อนหายไปจาก
ความทรงจาของเยาวชน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการอยูร่ ่ วมกันในสังคมพหุ วฒั นธรรม จึงจัดให้
มีการทดสอบการอ่าน กอรี มุร๊อตตั้ล และอนาชีด ขึ้นเพื่อเป็ นการอนุรักษ์ไว้ซ่ ึ งวิถีวฒั นธรรมของ ชาวไทย
มุสลิมได้อีกทางหนึ่ง เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข และเพื่อเป็ นการบูรณาการการทาง

าน

ร่ วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ศูนย์อานวยการบริ หารจังหวัดชายแดน ภาคใต้ สานักจุฬาราชมนตรี
สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดสงขลา

องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา

สานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สมาพันธ์กอรี 14 จังหวัดภาคใต้ บริ ษทั หาดทิพย์ จากัด (มหาชน ) มัส ยิดและ
ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้เยาวชนมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ได้มีส่วนร่ วมและแสดงออกเพื่อรักษาไว้
ซึ่ง อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของมุสลิม
3.2 เพื่อส่ งเสริ ม การสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแด นภาคใต้และ การอยูร่ ่ วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
3.3 เพื่อส่ งเสริ มการนาหลักคาสอนของอิสลามและความเป็ นพลเมืองไทยมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
3.4 เพื่อเป็ นการบูรณาการการทางานร่ วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สานักจุฬาราชมนตรี
ศูนย์อานวยการบริ หารจังหวัดชายแดน ภาคใต้ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา สานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดสงขลา

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

สมาพันธ์กอรี 14 จังหวัดภาคใต้ บริ ษทั หาดทิพย์ จากัด (มหาชน ) และชุมชนใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างๆ
3.5 เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสี ยงและฉลองครบรอบ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
4. วันเวลา วันอังคารที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:00 -17:00 น.
5. สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6. ลักษณะกิจกรรม
6.1

การทดสอบ กอรี เปิ ดรับสมัครผู้ เข้า ร่ วม แข่งขันโดยรับสมัครจากนักเรี ยน นักศึกษา

(เพศชาย อายุไม่เกิน 20 ปี ) ในจังหวัดภาคใต้ หรื อ ภาคอื่น ๆที่สนใจเข้าร่ วม โดยแต่ละสถาบัน สามารถ
ส่ งเข้าร่ วมได้ 1 คน
6.2 การทดสอบมุร๊อตตั้ล เปิ ดรับสมัครผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันโดยรับสมัครจากนักเรี ยน นัก

ศึกษา

(เพศชาย อายุไม่เกิน 20 ปี ) ในจังหวัดภาคใต้ หรื อ ภาคอื่นๆที่สนใจเข้าร่ วม โดยแต่ละสถาบัน สามารถ
ส่ งเข้าร่ วมได้ 1 คน
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6.3 การประกวดอนาชีด (ประเภททีมชาย) เปิ ดรับสมัครผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันโดยรับสมัคร นักเรี ยนและ
นักศึกษา (เพศชาย อายุไม่เกิน 20 ปี ) ในจังหวัดภาคใต้ หรื อ ภาคอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่ วมโดยแต่ละสถาบัน
สามารถส่ งทีมเข้าร่ วมแข่งขันได้ 1 ทีม (จานวนสมาชิกในแต่ละทีม 3 คนขึ้นไป)
6.4 การประกวดอนาชีด (ประเภททีมหญิง ) เปิ ดรับสมัครผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันโดยรับสมัคร นักเรี ยน
และนักศึกษา (เพศหญิง อายุไม่เกิน 20 ปี ) ในจังหวัดภาคใต้ หรื อ ภาคอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่ วมโดยแต่ละ
สถาบันสามารถส่ งทีมเข้าร่ วมแข่งขันได้ 1 ทีม (จานวนสมาชิกในแต่ละทีม 3 คนขึ้นไป)
6.5 การประกวดสุ นทรพจน์ หัวข้อเรื่ อง “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในบริบทไทยแลนด์ 4.0”
เปิ ดรับสมัครผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันโดยรับสมัครจากนั กเรี ยน นักศึกษา (อายุไม่เกิน 20 ปี ) ในจังหวัดภาคใต้
หรื อภาคอื่นๆที่สนใจเข้าร่ วมไม่จากัดเพศ โดยแต่ละสถาบันสามารถส่ งเข้าร่ วมได้ 1 คน
7. ลักษณะการประกวด
ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะเปิ ดรับสมัครสาหรับ นักเรี ยนและนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่ วมแข่งขันใน
แต่ละประเภทดังต่อไปนี้
71. การทดสอบกอรี (เยาวชน) เปิ ดรับสมัครจานวน 20 คน
7.2 การทดสอบมุร๊อตตั้ล เปิ ดรับสมัครจานวน 20 คน
7.3 การประกวดอนาชีด (ประเภททีมชาย) เปิ ดรับสมัครจานวน 15 ทีม
7.4 การประกวดอนาชีด (ประเภททีมหญิง) เปิ ดรับสมัครจานวน 15 ทีม
7.5 การประกวดสุ นทรพจน์ เปิ ดรับสมัครจานวน 20 คน
ผูท้ ี่สนใจ สามารถส่ งใบสมัครมายังอาจารย์สุ

กรี บุญเทพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

125/502

ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
และจะทาการแข่งขันใน วันอังคารที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:00 -17:00 น. ณ อาคาร
ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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8. รางวัล
8.1 การทดสอบกอรี
8.1.1 รางวัลชนะเลิศ
ชิงถ้วยเกียรติยศ จากจุฬาราชมนตรี พร้อมเกียรติบตั รและเงินรางวัล 3,000 บาท
8.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชิงถ้วยเกียรติ ยศ จากผูร้ ับใบอนุญาตและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมเกียรติบตั รและ
เงินรางวัล 2,000 บาท
8.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชิงถ้วยเกียรติยศ จาก นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา
เงินรางวัล 1,500 บาท
8.1.4 รางวัลชมเชย

พร้อมเกียรติบตั รและ

เกียรติบตั รพร้อมเงินรางวัลจากร้อยโท สุ รกาพล อดุลยรัตน์ ผูแ้ ทนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
จานวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
8.2 การทดสอบมุร๊อตตั้ล
8.2.1 รางวัลชนะเลิศ
ชิงถ้วยเกียรติยศ จากจุฬาราชมนตรี พร้อมเกียรติบตั รและเงินรางวัล 2,000 บาท
8.2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชิงถ้วยเกียรติยศ จาก ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดสงขลา
และเงินรางวัล 1,500 บาท

พร้อมเกียรติบตั ร

8.2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชิงถ้วยเกียรติยศ จาก นายอาเภอจะนะ
และเงินรางวัล 1,000 บาท

นายสุ รินทร์ สุ ริยะวงศ์

พร้อมเกียรติบตั ร
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8.2.4 รางวัลชมเชย
เกียรติบตั รพร้อมเงินรางวัลจากร้อยโท สุ รกาพล อดุลยรัตน์ ผูแ้ ทนธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย จานวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
8.3

การประกวดอนาชีด (ประเภททีมชาย)
8.3.1 รางวัลชนะเลิศ

ชิงถ้วยเกียรติยศ จากร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล พร้อมเกียรติบตั รและเงินรางวัล 5,000 บาท
8.3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชิงถ้วยเกียรติยศ จาก รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด พังงา นายเอกรัฐ หลีเส็ น พร้อมเกียรติบตั ร
และเงินรางวัล 4,000 บาท
8.3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชิงถ้วยเกียรติยศ จาก ประธานส มาพันธ์ กอรี 14 จังหวัดภาคใต้
และเงินรางวัล 3,000 บาท
8.3.4 รางวัลชมเชย

พร้อมเกียรติบตั ร

เกียรติบตั รพร้อมเงินรางวัลจากร้อยโท สุ กาพล อดุลยรัตน์ ผูแ้ ทนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
จานวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
8.4

การประกวดอนาชีด (ประเภททีมหญิง)
8.3.1 รางวัลชนะเลิศ

ชิงถ้วยเกียรติยศ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลาพร้อมเกียรติบตั รและเงินรางวัล 5,000 บาท
8.3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชิงถ้วยเกียรติยศ จากรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิ วาส นางพาตีเมาะ สะดียามู พร้อมเกียรติบตั รและ
เงินรางวัล 4,000 บาท
8.3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชิงถ้วยเกียรติยศ จาก นายอาเ ภอเขาชัยสน นายบาเหน็จ บินหรี ม
และเงินรางวัล 3,000 บาท

พร้อมเกียรติบตั ร
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8.3.4 รางวัลชมเชย
เกียรติบตั รพร้อมเงินรางวัลจากร้อยโท สุ กาพล อดุลยรัตน์ ผูแ้ ทนธนาคารอิสล ามแห่งประเทศไทย
จานวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
การประกวดสุ นทรพจน์
8.4.1 รางวัลชนะเลิศ
ชิงถ้วยเกียรติยศ จากเลขาธิ การศูนย์อานวยการบริ หารจังหวัดชายแดน ภาคใต้ พร้อมเกียรติบตั ร
และเงินรางวัล 3,000 บาท
8.4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชิงถ้วยเกียรติยศ จากอธิก ารบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมเกียรติบตั รและเงินรางวัล เกียรติบตั ร
และเงินรางวัล 2,000 บาท
8.4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชิงถ้วยเกียรติยศ จาก รอง เลขาธิการศูนย์อานวยการบริ หารจังหวัดชายแดน
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ พร้อมเกียรติบตั รและเงินรางวัล 1,000 บาท

ภาค ใต้

หมายเหตุ ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันทั้ง 4 ประเภทจะได้รับเกียรติบตั ร

9. ประมาณงบประมาณค่ าใช้ จ่ายทั้งสิ้น 120,000 บาท
9.1 รายรับ
9.1.1 ศูนย์อานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จานวน 80,000 บาท
9.1.2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
9.1.3 ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
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10. ตารางการดาเนินกิจกรรม / โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ

มี.ค. – ก.ค.60
Week
1 2 3 4

เดือน
ส.ค. 60
Week
1 2 3 4

1. ประชุมทีมงาน (มอบหมายงาน) ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. ประชุมติดตามงาน
3. ดาเนินโครงการ (จัดกิจกรรม)
*4.สรุ ปรายการค่าใช้จ่าย
* 5. ส่ งสรุ ปประเมินโครงการ

11. วิธีการประเมินผลโครงการ
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
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