
 
 

 

 

 

 

 

 

Hatyai Fair ครั้งที่ ๑๐ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

ณ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
 

 
 
 
 

๑๒๕/๕๐๒   ถนนพลพิชัย   ตำบลคอหงส์  
อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา   ๙๐๑๑๐ 

www.hu.ac.th/hatyaifair 
E-mail : hatyaifair@hu.ac.th



๒ 
 

สารบัญ 
  หน้า 
การจัดโครงการ อบรม บรรยายพิเศษ   
 ๑.บรรยายเรื่อง ๒ปีสูตรสำเร็จ ซูชิพ่นไป วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๔ 
 ๒.บรรยายเรื่อง ครูยุคใหม่ในบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป วันที่  ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๕ 
 ๓.โครงการติวภาษาอังกฤษ “ติวนี้เพื่อน้อง” วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ๗ 
 ๔.บรรยาย "IoT กับชีวิตวัยรุ่น  ยุค 4.0" วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๙ 
 ๕.บรรยาย "วิถีสาธารณสุขชุมชนต้องสตรองเบอร์ไหน" วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๑ 
 ๖.บรรยายกฎหมาย สนุกกับโซเชียล ไม่ให้เฉี่ยคุก วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๓ 
 ๗.บรรยายเรื่อง เยาวชนกับการเมืองไทยในมิติศาสนา  

(พุทธ-อิสลาม) 
วันที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๔ 

 ๘.บรรยาย “เล่าเรื่องให้โดนใจ...ในสไตล์ VLOG” วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  ๑๖ 
การแข่งขัน   
 ๙. การแข่งขัน CA Got Talent ตอน ผู้ประกาศข่าว วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๘ 
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การจัดโครงการบรรยายพิเศษ 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยาย 
เรื่อง “๒ ปี สูตรความสำเร็จ ซูชิพ่นไฟ ศิษย์เก่า” 

Hatyai Fair ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๔ 
 

ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

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

๑. ชื่อโครงการ  
บรรยายเรื่อง “๒ ปี สูตรความสำเร็จ ซูชิพ่นไฟ ” 
 

๒. วัตถุประสงค์  
 ๑ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนต่าง ๆ     
ในภาคใต ้
 ๒ เพื่อการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 
 

๓. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษา 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหรือนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ของโรงเรียน 14 จังหวัดในเขต
ภาคใต ้
 

๔. วิทยากร  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 

๕. กำหนดการ วัน เวลา สถานที่จัดบรรยาย 
 วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน 
  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวต้อนรับ โดย คณบดี คณะบริหารธุรกิจ 

  ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยาย 
  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กล่าวปิดกิจกรรม 

 

๖. ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลผู้ประสานงาน 
 ๑  นักเรียน และผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่  www.hu.ac.th/hatyaifair  หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่อาจารยผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  
  ๑ .๑ ผู้ช ่วยศาสตราจารยส์ ุว ัจนี เพชรรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญเ่บอร์
โทรศัพท์  ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๖๑๑,๖๑๒ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๙๘๙๓-๓๖๑๐ 
E-mail Address:  suwatchanee@hu.ac.th  
  ๑ .๒  ดร .ฟ าร ิด า  ซาชา  คณ ะบร ิห ารธ ุรก ิจ  มห าว ิท ยาล ัยห าด ใหญ ่เบ อร ์โท รศ ัพ ท ์                     
๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๓๒๘ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๙๖๕๔-๙๘๕๕  
E-mail Address:  farida@hu.ac.th  
  (เม่ือส่งทาง E-mail แล้วกรุณาโทรยืนยันการสมัครกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

การบรรยาย 
เรื่อง “ครยูุคใหมใ่นบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป” 

Hatyai Fair ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

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

๑. ชื่อโครงการ  
บรรยายเรื่อง “ครูยุคใหม่ในบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป” 



๕ 
 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการเตรียมเหล่าเจเนอเรชั่นใน
อนาคตให้มีความพร้อมอยู่เสมอ บทบาทและความสำคัญของคุณครูได้เปลี่ยนแปลงอย่างไร ทักษะสำคัญที่ทุกคน
ต้องพัฒนามีอะไรบ้าง ความท้าทายในวงการศึกษาไทย สรุปไว้ให้สั้นๆ ดังนี ้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ 
ครูมีความสำคัญอย่างมากในการเป็นแบบอย่างให้เด็กมีความรักที่จะเรียนรู้ และอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยู่
ตลอดเวลา 
 การที่ครูได้เล็งเห็นและยอมรบัในความแตกต่างของเด็กแต่ละคน และสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของแต่ละ
คนให้แสดงออกมา ยังคงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในการศึกษา แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีผลกระทบแค่ไหนก็
ตาม Hard Skills หรือทักษะด้านความรู้มีความสำคัญก็จริง แต่จะเป็นในช่วงที่อยู่ในระบบการศึกษา และในช่วง
ระยะแรกหลังจบการศึกษา เมื่อเข้าสู่โลกของการทำงาน Soft Skills เป็นทักษะที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการ
ทำงานเป็นทีม  วงการเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาทักษะ AI ให้เก่งขึ้น เราไม่ควรจะสร้างคนให้เป็น Robot อีก สิ่งที่ 
หุ่นยนต์ไม่มีคือทักษะด้าน Soft Skills มนุษย์ยังคงมีทักษะที่เหนือกว่า AI ในงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์
อยู่ ดังนั้นเราควรที่จะสร้างเด็กให้รู้จักแก้ปัญหา คิดนอกกรอบ รู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และต้องรู้จักบทบทบาท
ของครูในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทุกวันนี้ 
  

๓. วัตถุประสงค์การจัดการโครงการ 
 ๑ เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาในสาขาครู ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของครูในบริบทสังคมในปัจจุบัน 

 ๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 

๔. วิทยากร   รองศาสตราจารย์มนตรี มีเนียม 
 

๕. กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่จัดการบรรยาย 
 วันพฤฆัสบดีท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ผ่านระบบ Zoom Meeting ห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

  ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน 
  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.  พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์  
     คณบดคีณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ ครูยุคใหม่ในบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป” 
     วิทยากร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา 
  ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร  
     พิธีปิด 
 

๖. กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ 
 ๑ นักเรียนจากโรงเรียนที่สนใจ จำนวน ๕๐ คน 
 ๒ นักศึกษาสาขาวิชาครูคณะศกึษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๒๐๐ คน 
 

๗. ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัคร และข้อมูลผู้ประสานงาน 
๑ นักเรียนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair  หรือติดต่อสอบถาม

ได้ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ 
  ๑.๑ อาจารย์สุนิสา เชาวน์เมธากิจ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่          
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๓๕๒ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖-๑๖๑๖-๕๕๖๕  
E-mail Address: sunisa@hu.ac.th 



๖ 
 

  (เม่ือส่งทาง E-mail แล้วกรุณาโทรยืนยันการสมัครกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ติวนี้เพื่อน้อง (ภาษาอังกฤษ) 
Hatyai Fair ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

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

๑. หลักการและเหตุผล 
 โครงการติวภาษาอังกฤษ เป็นโครงการที่ให้ความรู้และเทคนิคในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นในส่วน 
Language Use ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเพิ่มทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการใช้ติดต่อสื่อสาร และการสอบแข่งขัน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ถ ือเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยนักเรียนนักศึกษาที่ม ีความรู้ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ จะได้เปรียบกว่าผู้อื่น ดังนั้น ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษมิใช่แค่เรื่องของการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันเพียง  เพียงเท่านั้น หากแต่การใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะทำให้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อ
ระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนประกอบอาชีพในอนาคต 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๒ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 

๓. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการติว 



๗ 
 

 ๑ นักเรียนมัธยมปลาย จำนวน ๓๐๐ คน  
 

๔. วิทยากร   ครูพิมพ์ดาว อารมฤทธิ์ 
 

๕. กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่จัดการติว 
 วันศุกรท์ี่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง Blue Ocean คณะบริหารธุรกิจ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. โครงการติวนี้เพื่อน้อง รายวิชาภาษาอังกฤษ 

  โดย ครูพิมพ์ดาว อารมณ์ฤทธิ์ 
  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มอบของที่ระลึกแนะนำหลักสูตร  
 

๖. ผู้รับผิดชอบ 
 วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน  
 

๗. ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัครเข้าแข่งขัน และข้อมูลผู้ประสานงาน 

 ๑ นักเรียนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair  หรือติดต่อสอบถาม
ได้ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ 
  ๑ .๑ อาจารย ์ป ิยดา จิงว ังสะ สาขาวิชาการภาษาอ ังกฤษ วิทยาล ัยนานาชาต ิด ิษยะศริน 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๖ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๖๙๖๒-๗๓๑๒   
E-mail Address: dric@hu.ac.th 
  (เม่ือส่งทาง E-mail แล้วกรุณาโทรยืนยันการสมัครกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

การบรรยาย 
เรื่อง “IoT กับชีวิตวัยรุ่น  ยุค  ๔.๐” 

Hatyai Fair ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

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

๑. ชื่อโครงการ  
บรรยายเรื่อง “IoT กับชีวิตวัยรุ่น  ยุค  ๔.๐” 
 

๒. วัตถุประสงค์  
 ๑ เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เข้าถึง
นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยผ่านกิจกรรมด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  
 ๒ เพ ื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ท ี่เก ี่ยวข้องกับศาสตร์ของหลักสูตรผ่านโครงการบรรยายแก่น ักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  

 

๓. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษา 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) ไม่เกิน ๘๐ คน 

 

๔. วิทยากร อาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตร 
  อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา 
  

๕. กำหนดการ วัน เวลา สถานที่จัดบรรยาย 
 ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom Meeting    
 ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน  
 ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐น. กล่าวเปิดโครงการ  โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๐๙.๔๐ – ๑๑.๑๐ น. การบรรยาย  หัวข้อ “IoT กับชีวิตวัยรุ่น  ยุค  ๔.๐” 
    วิทยากร โดย  อาจารย์จิตรพงษ์  เจริญจิตร 
 ๑๑.๑๐ – ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมตอบคำถามรับรางวัล 
 ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๕ น. นักศึกษาสอบถามข้อสงสัย 
 ๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. กล ่าวป ิดโครงการ โดย อาจารย ์จ ิตรพงษ ์ เจร ิญจ ิตร ห ัวหน ้าสาขาว ิชา      
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



๙ 
 

 
 
 
 
๖. ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลผู้ประสานงาน 
 ๑  นักเรียน และผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่  www.hu.ac.th/hatyaifair  หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่อาจารยผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  
  ๑.๑ อาจารยจ์ิตรพงษ์ เจริญจิตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๓๒๖ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖-๒๔๒๖-๕๕๘๓  
E-mail Address: jittrapong_j@hu.ac.th 

(เม่ือส่งทาง E-mail แล้วกรุณาโทรยืนยันการสมัครกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบรรยาย 



๑๐ 
 

เรื่อง “วิถีสาธารณสุขชุมชนต้องสตรองเบอร์ไหน”   
Hatyai Fair ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

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

๑. ชื่อโครงการ  
บรรยายเรื่อง “วิถีสาธารณสุขชุมชนต้องสตรองเบอร์ไหน”   
 

๒. วัตถุประสงค์  
 ๑ เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เข้าถึงนักเรียนใน
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยผ่านกิจกรรมด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  
 ๒ เพ ื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ท ี่เก ี่ยวข้องกับศาสตร์ของหลักสูตรผ่านโครงการบรรยายแก่น ักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย   

 

๓. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษา 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) ไม่เกิน ๘๐ คน 

 

๔. วิทยากร ดร.สุทธิสา ยาอีด   
  อาจารย์อดิศักดิ์  หวานใจ 
  อาจารย์อรฤทัย  อับดุลหละ 
  

๕. กำหนดการ วัน เวลา สถานที่จัดบรรยาย 
 ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom Meeting    
 ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน  
 ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐น. กล่าวเปิดโครงการ  โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๐๙.๔๐ – ๑๑.๑๐ น. การบรรยาย  หัวข้อ “วิถีสาธารณสุขชุมชนต้องสตรองเบอร์ไหน”   
    วิทยากร โดย  ดร.สุทธิสา  ยาอีด  
 ๑๑.๑๐ – ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมตอบคำถามรับรางวัล 
 ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๕ น. นักศึกษาสอบถามข้อสงสัย 
 ๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. กล่าวปิดโครงการ โดย ดร.สุทธิสา ยาอีด   หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 
 
 
 
 
๖. ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลผู้ประสานงาน 
 ๑  นักเรียน และผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่  www.hu.ac.th/hatyaifair  หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่อาจารยผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  
  ๑.๑ ดร.สุทธิสา ยาอีด  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๓๒๖ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙-๒๘๗๔-๕๑๕๙  
E-mail Address: sutisa@hu.ac.th 

(เม่ือส่งทาง E-mail แล้วกรุณาโทรยืนยันการสมัครกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ) 



๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบรรยาย 

เรื่อง “สนุกกับโซเซียล ไม่ให้เฉีย่วคุก” 
Hatyai Fair ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

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

๑. ชื่อโครงการ  
บรรยายเรื่อง “สนุกกับโซเซียล ไม่ให้เฉี่ยวคุก” 
 

๒. วัตถุประสงค์  
 ๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
 ๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดกระบวนการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ 
 ๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและบุคคลภายนอกรู้จักคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 



๑๒ 
 

 

๓. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษา 
 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจ จำนวน ๖๐ คน 

 

๔. วิทยากร  ท่านชัยยุทธ  วัชรานนท์ ผู้พิพากษาประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๙ 
 

๕. กำหนดการ วัน เวลา สถานที่จัดบรรยาย 
 วันศุกรท์ี่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง ศาลจำลอง อาคารสุราษฎร์ธานี (ชั้น ๔) ผ่าน VDO และเผยแพร่ 
ผ่านระบบfacebook และ Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
  ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ลงทะเบียน 
  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. เปิดโครงการโดยผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
  ๑๓.๒๐ – ๑๔.๕๐ น.  บรรยาย หัวข้อ สนุกกับโซเซียวไม่ให้เฉียวคุก  
     โดยวิทยากรท่านชัยยุทธ วัชรานนท์ ผู้พิพากษาประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๙ 
     และ ผศ.วรา บุญพันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 
  ๑๔.๕๐ – ๑๕.๐๐ น.  กล่าวปิดโครงการ 
 

๖. ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลผู้ประสานงาน 
 ๑  นักเรียน และผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่  www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่อาจารยผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  
  ๑.๑  อาจารย์จิระพงค์  แก้วบัว  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๓๑๗, ๓๑๘  หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๙๖๕๙-๙๒๕๒ 
E-mail Address: jirapong@hu.ac.th 

 (เม่ือส่งทาง E-mail แล้วกรุณาโทรยืนยันการสมัครกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
  ๑.๒ Facebook: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

การบรรยาย 
เรื่อง “เล่าเรื่องให้โดนใจ...ในสไตล์ VLOG” 

Hatyai Fair ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

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

๑. ชื่อโครงการ  
บรรยายเรื่อง “เล่าเรื่องให้โดนใจ...ในสไตล์ VLOG” 
 

๒. วัตถุประสงค์  
 ๑ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ทักษะการเล่าเรื่องให้โดนใจ...ในสไตล์ VLOG  
๒ เพื่อประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มเป้าหมาย 
 

๓. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษา 
 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้จำนวน ๕๐ คน 
 

๔. วิทยากร  DEEN VLOG 
 

๕. กำหนดการ วัน เวลา สถานที่จัดบรรยาย 
 วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ Online ผ่านระบบ Zoom และ Facebook live 



๑๓ 
 

  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน 
  ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.  กล่าวเปิดโดยคณะนิเทศศาสตร์  
  ๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เล่าเรื่องให้โดนใจ...ในสไตล์ VLOG” 
      วิทยากร DEEN VLOG 
  ๑๒.๐๐ น.  พิธีปิด 

 

๖. ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลผู้ประสานงาน 
 ๑  นักเรียน และผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่  www.hu.ac.th/hatyaifair  หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่อาจารยผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ  
  ๑.๑ อาจารย์จิณัชญ์ดา วิทยาพันธ์ประชา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ  ๒๐๘ ,๒๐๙ เบอร์โทรศัพท์เคลื ่อนที ่ ๐๙-๘๐๑๕-๔๙๐๙ 
E-mail Address: yada@hu.ac.th 

 (เม่ือส่งทาง E-mail แล้วกรุณาโทรยืนยันการสมัครกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 
 
 
 

การบรรยาย 
เรื่อง “เยาวชนกับการเมืองไทยในมิติศาสนา(พุทธ-อิสลาม)” 

Hatyai Fair ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

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

๑. ชื่อโครงการ  
บรรยายเรื่อง “เยาวชนกับการเมืองไทยในมิติศาสนา(พุทธ-อิสลาม)” 
 

๒. วัตถุประสงค์  
 ๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองไทยในมิติศาสนา 
๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาแนความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
 ๓ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นร่วมกับวิทยากร 
๔ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและบุคคลภายนอกรู้จักคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 

๓. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษา 
 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจ จำนวน ๑๕๐ คน  
 

๔ . ว ิท ย าก ร   โต ๊ะคร ูเจะหม ีน  หะแหละ  (ประธานท ี่ป ร ึกษาคณ ะกรรมการอ ิสลามจ ังหว ัดสงขลา )  
      พระปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโม ดร. เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหัตตมังคลาราม 
 

๕. กำหนดการ วัน เวลา สถานที่จัดบรรยาย 
 วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ Online ผ่านระบบ Zoom และ Facebook live 

 ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน    
 ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. เปิดโครงการโดยผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่                                         



๑๔ 
 

 ๑๓.๑๕ – ๑๕.๐๐ น.  บรรยาย เยาวชนกับการเมืองไทยในมิติศาสนา(พุทธ-อิสลาม)  
   โดยวิทยากร โต๊ะครูเจะหมีน หะแหละ  
   (ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา)  

พระปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโม ดร. เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่   
   และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหัตตมังคลาราม 
 ๑๕.๐๐ น.   ปิดโครงการ 

 
๖. ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลผู้ประสานงาน 
 ๑  นักเรียน และผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่  www.hu.ac.th/hatyaifair  หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่อาจารยผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ 
  
  ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
เบอร์โทรศัพท์  ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๔๘ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๔๓๑-๕๘๑๕ 

๑.๒  อาจารย์สุกรี บุญเทพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
เบอร์โทรศัพท์  ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๔๘ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙-๒๓๙๓-๗๓๘๘ 
  ๑.๓  ส่งทาง E-mail Address:  ps@hu.ac.th  

(เม่ือส่งทาง E-mail แล้วกรุณาโทรยืนยันการสมัครกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 ๑.๔  Facebook: คณะรัฐศาสตร์ สิงห์มะหาด สิงห์แห่งชุมชน ม.หาดใหญ่ 
 

 

 
 


