
 
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เรื่อง   ระเบียบการแข่งขันโครงการการจัดงานมนุษย์วิชาการ 

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

  ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดจัดโครงการการจัดงานมนุษย์วิชาการ    
ระหว ่างว ันที ่ 30  - 31  กรกฎาคม 2562  เวลา 08 .00  - 17 .30  น . ณ  อาคารเร ียน  4 /2                    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สร้างเครือข่ายทางการศึกษา และจัด
กิจกรรมการแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถทางวิชาการให้แก่นักเรียนในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างอาจารย์ นักศึกษา นักเรียนและชุมชน
ในท้องถิ่น โดยจัดการประกวดแข่งขันทักษะต่าง ๆ จ านวน 8 รายการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.   การแข่งขัน Multiple Word Champ  
 ๑.๑   คุณสมบัติผู้สมัคร 

  ๑.๑.๑ เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ 
เทียบเท่า (ปวช.) ในสังกัดสถาบันการศึกษาทุกประเภท 

  ๑.๑.๒ รับสมัครเป็นทีมๆ ละ 3 คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ทีม 
 1.2   หลักฐานการสมัคร 
   1.2.1 ใบสมัคร 
      1.2.2 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาบัตรนักเรียนของผู้เข้าแข่งขัน (ถ่ายส าเนาลงในกระดาษ              
ใบเดียวกัน) 
      1.2.3 ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของครูที่ดูแลผู้เข้าแข่งขัน 
 ๑.3 กฎเกณฑ์ในการแข่งขัน 
 การแข่งขันม ีจ านวน 3 รอบ  
 กิจกรรมรอบที่ 1  “Pyramid Word” คัดให้เหลือทีมแข่งขันเพียง 10 ทีม 
 กติกากิจกรรมที่ 1  แต่ละทีมจะได้รับตัวอักษรทีมละ 1 ตัวอักษร โดยแต่ละทีมจะต้องคิดค าศัพท์ 
ทีม่ีตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวขึ้นต้น จ านวน 10 ค า ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 กิจกรรมรอบที่ 2 “Guessing word” คัดให้เหลือทีมแข่งขันเพียง 5 ทีม 

 กติกากิจกรรมที่ 2 แต่ละทีมเลือกกลุ่มค าศัพท์ โดยแต่ละกลุ่มจะมีค าศัพท์  กลุ่มละ 10 ค า      
จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน กลุ่มละ 2 คน เพ่ือท าหน้าที่บอกใบ้ค า ๑ คน ซึ่งจะต้องใบ้ค าเป็นภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ท่าทางในการสื่อสาร (หา้มส่งเสียง)  และผู้ที่ท าหน้าที่พูดค าตอบ 1 คน จะต้องตอบภายในเวลาที่ก าหนด 
และนับคะแนนจากค าใบ้ที่ตอบถูกต้อง   
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 กิจกรรมรอบที่ 3 “Crossword” คัดให้เหลือทีมแข่งขันเพียง 3 ทีม  
 กติกากิจกรรมที่ 3 แต่ละทีมจะได้รับชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มีตัวเลขระบุอยู่ในแต่ละตัวอักษร

ทีมละ 1 ชุด โดยแต่ละทีมจะต้องช่วยกันเรียงตัวอักษรที่ได้รับเพ่ือท าเป็นค าศัพท์ให้ได้จ านวนค าศัพท์มากที่สุด
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นทีมทีช่นะเลิศ   
 1.4 วิธีการสมัคร 

1.4.1   รับสมัครตั้งแตว่ันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2562 
     1.4.2  สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวณิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 
โทรศัพท์ 074-260262, 074-260263 โทรสาร 074-260263 หรือเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ http://human.skru.ac.th 
 ๑.5   วัน/เวลา/สถานที่ 
   ก าหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารเรียน 
4/2 ห้อง 4/2 - 206 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 ๑.6   รางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ดังต่อไปนี้ 

 1.6.1  รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 1.6.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 1,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 1.6.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 500 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 **ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร** 

 
๒. การแข่งขันสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ “SKRU-HUSO Spelling Bee 2019”  
 ๒.๑   คุณสมบัติผู้สมัคร  
  ๒.๒.๑ เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ 
เทียบเท่า (ปวช.) ในสังกัดสถาบันการศึกษาทุกประเภท 
 2.2   หลักฐานการสมัคร 
    2.2.1 ใบสมัคร 
  2.2.2 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาบัตรนักเรียนของผู้เข้าแข่งขัน (ถ่ายส าเนาลงในกระดาษ              
ใบเดียวกัน) 
  2.2.3 ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของครูที่ดูแลผู้เข้าแข่งขัน 
 2.3  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

2.3.1 เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว  
2.3.2 ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นตัวแทนจากโรงเรียน โดยโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเป็นผู้ส่ง

ชื่อผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น  
2.3.3 โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งตัวแทนได้โรงเรียนละไม่เกิน 4 คน 

  2.4 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  การด าเนินการแข่งขันมี จ านวน 2 รอบ  
  2.4.1  รอบคัดเลือก มีรายละเอียด ดังนี้  
  1) กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนค าศัพท์ จ านวน 20 ค า (ค าละ 5 คะแนน) ลงใน
กระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ภายในระยะเวลา 20 วินาทีต่อ 1 ค า โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พูดค าศัพท์                



~ ๓ ~ 
 

เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ครั้ง และพูดประโยคที่มีค าศัพท์ข้างต้น จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันได้
เข้าใจค าศัพท์ได้ชัดเจนขึ้น (ผู้ที่ได้คะแนนเกิน 50 คะแนน มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในกิจกรรมที่ 2 ได้) 

  2) กิจกรรมที่  2  ให้ผู้ เข้าแข่งขันเขียนค าศัพท์ที่ถูกต้องจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ                   
ลงในกระดาษท่ีได้จัดเตรียมไว้ให้ จ านวน 20 ค า ภายในระยะเวลา 20 วินาทีต่อ 1 ภาพ 

  3) ผู้เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกที่มีคะแนนรวมสูงสุด จ านวน 6 อันดับ มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน                  
ในรอบชิงชนะเลิศ 

  4) หากมีผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะใช้ค าศัพท์ส ารอง            
เพ่ือคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบอีกครั้งหนึ่ง หากมีผู้เข้าแข่งขันคนใดตอบผิดในแต่ละข้อจะถือว่าไม่ผ่านเข้ารอบทันที  
   2.4.2  รอบชิงชนะเลิศ 
        1) ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 6 อันดับ จับฉลากเพ่ือเรียงล าดับการแข่งขัน 
        2) คณะกรรมการจะด าเนินการแข่งขันทีละคน โดยเริ่มจากผู้ เข้าแข่งขันที่จับฉลาก                     
ได้ล าดับที่ 1 คณะกรรมการพูดค าศัพท์ จ านวน 1 ค า ๆ ละ 1 ครั้ง และผู้เข้าแข่งขันจะต้องสะกดค าศัพท์                
ด้วยปากเปล่า ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และมากที่สุด ภายในระยะเวลา 60 วินาที  

  3) ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ  
 2.5 เกณฑ์การให้คะแนน 
  2.5.1  รอบคัดเลือก จ านวน 200 คะแนน (กิจกรรมที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน และกิจกรรมที่ 
2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ตรวจสอบจากการสะกดค าถูกต้อง  
  2.5.2  รอบชิงชนะเลิศ ตรวจสอบจากการสะกดค าถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่ก าหนดจากผู้เข้า
แข่งขันทีไ่ดค้ะแนนสูงสุดตามล าดับ 
  หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 2.6 วิธีการสมัคร 
  2.6.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2562 
  2.6.2 สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เลขที่ 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวณิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 
โทรศัพท์ 074-260262, 074-260263 โทรสาร 074-260263 หรือเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์                
และสังคมศาสตร์ http://human.skru.ac.th 
 2.7  วัน/เวลา/สถานที่ 
    ก าหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ. อาคารเรียน 
4/2 ห้อง 4/2 – 205 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 2.8  รางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ดังต่อไปนี้ 

 2.8.1  รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 2.8.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 1,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 2.8.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 500 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
2.8.4  รางวัลชมเชย อันดับ 4, 5,6  ของรางวัล  (พร้อมเกียรติบัตร) 

 **ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร** 
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3.  การประกวดความเรียง “สุนทรียะทางวรรณกรรมของข้าพเจ้า” 
 3.๑   คุณสมบัติผู้สมัคร 
    3.1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ 
เทียบเท่า (ปวช.) ในสังกัดสถาบันการศึกษาทุกประเภท  
 3.2 กฎเกณฑ์ในการแข่งขัน 
  เกณฑ์การประกวด 100 คะแนน (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 
  3.2.1 รูปแบบ  10 คะแนน 
  3.2.2 เนื้อหา  30 คะแนน 
  3.2.3 ภาษา   30 คะแนน 
  3.2.4 ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน  
  3.2.5  ชื่อเรื่อง  10 คะแนน 

3.3   วิธีการส่งผลงานทีเ่ข้าประกวด และการประกาศผลการประกวด 
 ส่งผลงานความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 16 Point รูปแบบตัวอักษร Cordia New

พร้อมชื่อผู้เขียนผลงาน สถานศึกษา และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ โดยจัดส่งไฟล์ผลงานที่เข้าประกวดเป็น
นามสกุล .pdf และ .word document  มาที่อีเมล Keerakit.ch@skru.ac.th (จะตอบกลับการยืนยันอีเมลที่
ได้รับผ่านช่องทางนี้) 
  -   ส่งผลงานเข้าประกวด ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
  -   คณะกรรมการพิจารณาผลงาน 
  -   ประกาศผลการประกวดความเรียง วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (คณะกรรมการจะติดต่อกลับ 
ผู้ที่ชนะการประกวด)  
  -   ผู้ชนะการประกวดรับรางวัลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมยื่นส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาบัตร
นักเรียนของผู้เข้าแข่งขัน (ถ่ายส าเนาลงในกระดาษใบเดียวกัน) 
 3.๔   วัน/เวลา/สถานที่ 
    ก าหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 3.๕   รางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ดังต่อไปนี้ 

 3.5.1  รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 3.5.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 1,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 3.5.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 500 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 **ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร** 

4.   การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ชุมชนที่เป็นอยู่ในมุมมองของฉัน” 
 4.๑   คุณสมบัติผู้สมัคร 
      4.๑.๑  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ 
เทียบเท่า (ปวช.) ในสังกัดสถาบันการศึกษาทุกประเภท 
   4.1.2   มีทักษะ ความสามารถในด้านการวาดภาพ 
   4.1.3 มีอายุในช่วง 15 - 19 ปี  
   4.1.4  สามารถอธิบายความหมายของภาพตามประเด็นในหัวข้อการประกวดได้ 



~ ๕ ~ 
 

  4.2   หลักฐานการสมัคร 
     4.2.1 ใบสมัคร 
    4.2.2 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาบัตรนักเรียนของผู้เข้าแข่งขัน (ถ่ายส าเนาลงในกระดาษ              
ใบเดียวกัน) 
    4.2.3 ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของครูที่ดูแลผู้เข้าแข่งขัน 
 4.3 กฎเกณฑ์ในการแข่งขัน 
  4.3.1 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดภาพระบายสีได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน
พร้อมครผูู้ดูแล จ านวน 1 คน โดยวาดภาพได้เพียงคนละ 1 ภาพ 
  4.3.2 ผู้เข้าประกวดจะต้องวาดภาพระบายสีเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
(เวลา 09.00 – 12.00 น.) 
  4.3.3 ผู้จัดโครงการได้จัดเตรียมดินสอ ยางลบ และสีชอล์กไว้แล้ว 
  4.3.4  ผู้เข้าประกวดจะต้องน าเสนอความหมายของภาพ คนละ 5 นาที 

4.3.5  ภาพที่นักเรียนส่งเข้าประกวดถือเป็นผลงานของผู้จัดโครงการ 
 4.3 วิธีการสมัคร 

4.3.1   รับสมัครตั้งแตว่ันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2562 
4.3.2 สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย              

ราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวณิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 

โทรศัพท์ 074-260262, 074-260263 โทรสาร 074-260263 หรือเว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ http://human.skru.ac.th 
 4.4  วัน/เวลา/สถานที่ 
    ก าหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 4.5 เกณฑ์การตัดสิน จ านวน 100 คะแนน (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 
  4.5.1 ภาพวาด ระบายสี มีความสวยงาม    20 คะแนน 
  4.5.2 ภาพวาดสามารถสื่อความหมายตามหัวข้อได้  20 คะแนน 
  4.5.3 ผู้เข้าประกวดน าเสนอผลงานได้อย่างชัดเจน  20 คะแนน 
  4.5.4 ความตรงต่อเวลา ความตั้งใจ ความมุ่งม่ัน   20 คะแนน 
  4.5.5 ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ    20 คะแนน 
 4.6   รางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ดังต่อไปนี้ 

 4.6.1  รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 4.6.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 1,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 4.6.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 500 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 **ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร** 
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5.  กิจกรรมการแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพ “สวัสดิการสังคมในมุมมองความคิดของฉัน” 
 5.1  คุณสมบัติผู้สมัคร 
    5.1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ 
เทียบเท่า (ปวช.) ในสังกัดสถาบันการศึกษาทุกประเภท    
   5.1.2 มีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี 
  5.2   หลักฐานการสมัคร 
     5.2.1 ใบสมัคร 
    5.2.2 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาบัตรนักเรียนของผู้เข้าแข่งขัน (ถ่ายส าเนาลงในกระดาษใบเดียวกัน) 
    5.2.3 ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของครูที่ดูแลผู้เข้าแข่งขัน 
 5.3  กฎเกณฑ์ในการแข่งขัน 
   5.3 .1  แต่ละโรงเรียนสามารถส่ งนั ก เรียน เข้ าร่วมแข่ งขัน ได้ ไม่ เกิน โรงเรียนละ 2 คน                  
(สังกัดสถาบันการศึกษาเดียวกัน) 
   5.3.2 ผู้เข้าร่วมแข่งขันเลือกภาพจากที่ก าหนด คนละ 1 ภาพ (ภาพที่ก าหนดได้แนบมาพร้อมกับ
เอกสารประชาสัมพันธ์) 
   5.3.3 ใช้เวลาในการเล่าเรื่องจากภาพคนละ 15 นาที  
   5.3.4 การสะท้อนถึงมุมมองความคิดที่มีต่อสวัสดิการสังคมผ่านการเล่าเรื่องจากภาพต้องตั้งอยู่ 
บนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลต่าง ๆ ในสังคม  
   5.3.5 ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องท าการรายงานตัวพร้อมแจ้งภาพที่เลือกก่อนการแข่งขันอย่างน้อย           
30 นาที 
 5.4  เกณฑ์การตัดสิน จ านวน 100 คะแนน 
   5.4.1 บุคลิกภาพ ท่าทาง การแสดงออกระหว่างการน าเสนอ   25 คะแนน 
   5.4.2 ทักษะการพูดมีการสื่อสารชัดเจนและสื่อความหมายได้อย่างเข้าใจ  25 คะแนน 
   5.4.3 เนื้อหาการน าเสนอ มีความร้อยเรียงเป็นเหตุเป็นผล และสื่อมุมมอง 
            ความคิดต่อสวัสดิการสังคมได้ตรงประเด็นและสอดคล้องกับภาพ 50 คะแนน 
 5.5   วัน/เวลา/สถานที่ 
    กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารเรียน 
4/2 ห้อง 4/2 – 203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
  5.6   การรับสมัคร 
     5.6.1  รับสมัครตั้งแตว่ันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2562 
     5.6.2 สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวณิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 
โทรศัพท์ 074-260262, 074-260263 โทรสาร 074-260263 หรือเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ http://human.skru.ac.th 
 5.6   รางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ดังต่อไปนี้ 

 4.6.1  รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 4.6.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 1,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 4.6.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 500 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 **ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร** 

http://human.skru.ac.th/
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ภาพที่ใช้ประกอบการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ “สวัสดิการสังคมในมุมมองความคิดของฉัน” 
 

ภาพที่ 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 
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ภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 
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6.  การประกวดละครเวทีเชิงสร้างสรรค์ “ประชาธิปไตยกับเยาวชนยุคดิจิตทัล” 
 6.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 
  6.1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ 
เทียบเท่า (ปวช.) ในสังกัดสถาบันการศึกษาทุกประเภท    
   6.1.2  มีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี 
  6.2 หลักฐานการสมัคร 
    6.2.1 ใบสมัคร (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทีมละ 1 ใบ) 
  6.2.2  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ของนักแสดง/ผู้ช่วยทุกคนในทีม คนละ 1 รูป 
  6.2.3  ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาบัตรนักเรียนของนักแสดง/ผู้ช่วยทุกคน คนละ 1 ชุด                
(ถ่ายส าเนาลงในกระดาษใบเดียวกัน) 
  6.2.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของคุณครูผู้ควบคุมทีม 
 6.3 กฎเกณฑ์ในการประกวด 
   6.3.1 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ ไม่ เกิน โรงเรียนละ 2 ทีม (สั งกัด
สถาบันการศึกษาเดียวกัน) 
   6.3.2  ในแต่ละทีมให้มีนักแสดงได้ไม่เกิน 20 คน และมีผู้ช่วยซึ่งไม่ใช่นักแสดงได้ไม่เกิน 10 คน 
   6.3.3  ใช้เวลาในการแสดง 15 นาที (ให้เวลาในการเตรียมความพร้อมไม่เกิน 5 นาที) 
   6.3.4  อุปกรณ์ประกอบการแสดงต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก 
   6.3.5  การแสดงต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนา สถาบัน และความมั่นคง
ของชาติ ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
   6.3.6  การแสดงต้องไม่เป็นอันตราย หวาดเสียว และไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่มีประกายไฟ 
สารเคมี หรือวัตถุอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
   6.3.7  หากต้องใช้ภาพและเสียงประกอบการแสดงให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเครื่องเสียงก่อนเวลา
ท าการแสดงของทีมแรกจะเริ่ม  
   6.3.8  แต่ละทีมให้ท าการแสดง 1 รอบ โดยเรียงตามล าดับหมายเลขที่จับฉลากได้ 
   6.3.9  ผู้เข้าประกวดต้องท าการรายงานตัวพร้อมจับฉลากเพ่ือเรียงล าดับทีมในการแสดงก่อนการ
แสดง 30 นาที 
   6.3.10 ผู้เข้าประกวดต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และปฏิบัติตามเกณฑ์การเข้าประกวด มิเช่นนั้น              
ตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที 
 6.4  วิธีการสมัคร 
    6.4.1  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2562 
  6.4.2  สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวณิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 
โทรศัพท์ 074-260262, 074-260263 โทรสาร 074-260263 หรือเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์                 
และสังคมศาสตร์ http://human.skru.ac.th 
 6.5 วัน/เวลา/สถานที่ 
    ก าหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๘0 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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 6.6 เกณฑ์การตัดสิน 100 คะแนน (ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด) 
  6.6.1  เนื้อหาที่แสดงสอดคล้องกับแนวคิดการประกวด ประจ าปี 2562 15 คะแนน 
  6.6.2  ความคิดสร้างสรรค์      15 คะแนน 
  6.6.3  ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง     15 คะแนน 
  6.6.4  ความเป็นเหตุเป็นผล เป็นขั้นตอนในการด าเนินเรื่อง  15 คะแนน 
  6.6.5  บุคลิกภาพ การแต่งกาย การแสดงออก การมีส่วนร่วมของนักแสดง 15 คะแนน 
  6.6.6  อุปกรณ์ประกอบการแสดง     15 คะแนน 
  6.6.7  การตรงต่อเวลา (15 นาที)     10 คะแนน 
 6.7  รางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ดังต่อไปนี้ 

 6.7.1  รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 4.7.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 1,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 4.7.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 500 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 **ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร** 

 

7.  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หัวข้อ “มัคคุเทศก์น้อย” 
 7.1  คุณสมบัติผู้สมัคร 
  7.1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ 
เทียบเท่า (ปวช.) ในสังกัดสถาบันการศึกษาทุกประเภท    
   7.1.2  มีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี 
 7.2 กฎเกณฑ์ในการแข่งขัน 
   7.2.1  แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม (สังกัดสถาบันการศึกษา
เดียวกัน)  
   7.2.2  ในแต่ละทีมให้มผีู้แข่งขันทีมละ 3 คน  
  7.2.3  การแข่งขันเป็นการตอบปัญหา จ านวน 5 รอบ ในการหาทีมที่ชนะ ค าถามรอบละ 20 ข้อ  
  7.2.4  ค าถามท่ีใช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วย ความรู้รอบตัว ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจ
น าท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2559 ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
ศิลปวัฒนธรรม 
  7.2.5 การตัดสิน เป็นไปตามเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของ
คณะกรรมการให้ถือว่าเป็นทีส่ิ้นสุด 
 7.3 หลักฐานการสมัคร 
  7.3.1  ใบสมัคร (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทีมละ 1 ใบ) 
  7.3.2  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ของผู้แข่งขันทุกคน ๆ ละ 1 รูป 
  7.3.3  ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาบัตรนักเรียนของผู้เข้าแข่งขัน (ถ่ายส าเนาลงในกระดาษ              
ใบเดียวกัน) 
  7.3.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของคุณครูผู้ควบคุมทีม 
 
 
 



~ ๑๑ ~ 
 

 7.4 วิธีการสมัคร 
    7.4.1  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2562 
    7.4.2   สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา เลขที่ 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวณิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 
โทรศัพท์ 074-260262, 074-260263 โทรสาร 074-260263 หรือเว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ http://human.skru.ac.th 
  7.5  วัน/เวลา/สถานที่ 
    กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารเรียน 4/2 
ห้อง 4/2 – 202 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
 7.6  รางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ดังต่อไปนี้ 

 7.6.1  รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 7.6.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 1,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 7.6.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 500 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
 **ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร** 

 
 

8. การแข่งขันอากาศยานปีกหมุน “SKRU DRONE STEM CHALLENGE 2019” 
 8.1  คุณสมบัติผูส้มัคร 
   8.1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ 
เทียบเท่า (ปวช.) ในสังกัดสถาบันการศึกษาทุกประเภท    
   8.1.2  นักเรียนที่มีอายุ 12 – 18 ปี 
  
 8.2 กฎเกณฑ์ในการแข่งขัน 
   8.2.1  แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม (สังกัดสถาบันการศึกษาเดียวกัน) 
   8.2.2  ในแต่ละทีมให้มีนักบินและผู้ช่วยนักบินได้ไม่เกิน 3 คน  
   8.2.3  ให้แต่ละทีมน าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเพ่ือใช้ส าหรับการอบรมการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ 
(Drone Coding Fun Fly) มาในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรียน 4/2 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา         
   8.2.4  ทีมที่เข้าแข่งขันสามารถน าโดรน ชนิดปีกหมุน รุ่น Tello มาใช้ในการแข่งขันได้ หากทีมใด             
ไม่มีโดรนชนิดปีกหมุน รุ่น Tello กรุณาติดต่อมายังส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เบอร์ติดต่อ 074 -260262 เพ่ือท าการจองโดรนไว้ส าหรับการแข่งขัน                 
ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 15 วัน 
   8.2.5  ผู้เข้าแข่งขันต้องท าการรายงานตัวพร้อมจับฉลากเพ่ือเรียงล าดับทีมในการแข่งขันก่อนเวลา
แข่งขัน 30 นาที 
   8.2.6  ผู้เข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน มิเช่นนั้นตัดสิทธิ์การ
แข่งขันทันท ี
 
 
 

http://human.skru.ac.th/


~ ๑๒ ~ 
 

 8.3 หลักฐานการสมัคร 
   8.3.1  ใบสมัคร (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทีมละ 1 ใบ) 
   8.3.2  ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาบัตรนักเรียนของผู้เข้าร่วมแข่งขัน คนละ 1 ชุด (ถ่ายส าเนาลง
ในกระดาษใบเดียวกัน) 
   8.3.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของคุณครูผู้ควบคุมทีม 
 8.4 การรับสมัคร 
   8.4.1  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2562  
   8.4.2  สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เลขที่ 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวณิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 
โทรศัพท์ 074-260262, 074-260263 โทรสาร 074-260263 หรือเว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์              
และสังคมศาสตร์ http://human.skru.ac.th 
  8.5 วัน/เวลา/สถานที่ 
   กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ ๘0 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 8.6 เกณฑ์การตัดสิน (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด) 
     ผู้เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละทีมสามารถควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ให้ปฏิบัติตามค าสั่งด้วยวิธี
คิดแบบ STEM Education (DRONE STEM) เพ่ือท าภารกิจต่าง ๆ ให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    8.7  รางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ดังต่อไปนี้ 

8.7.1  รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
8.7.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 1,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
8.7.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 500 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 
**ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร** 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๕ กรกฎาคม  2562 
 
 

 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ) 
       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

 
 
 

 
Application form 

“Multiple Word Champ” 
English for Service Sectors Program 

Faculty of Humanities and Social Sciences Songkhla Rajabhat University 
************************************ 

 
Team Information 
Name……………………………………………... Surname ………………………………………….Mobile:…………………………….. 

Name……………………………………………... Surname ………………………………………….Mobile:…………………………….. 

Name……………………………………………... Surname ………………………………………….Mobile:…………………………….. 

Teacher’s name ……………………………………………….……………………………………………………………………………… 

Name of School ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Province ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

Teacher’s signature …………………………………………………………….. 
          (………………………………………………………………) 
          Date …………………/……………/……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

 
 

 
 
 

ใบสมัครการแข่งขันสะกดค าศัพทภ์าษาอังกฤษ “SKRU-HUSO Spelling Bee 2019”  
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................................................................................  

ที่อยู่........................................................................... ..............ต าบล/แขวง................................................................... 

อ าเภอ/เขต...................................จังหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์...............................................  
โทรศัพท์............................................โทรสาร..................................อีเมล................................................. ............
มีความประสงค์เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน.................คน ดังรายชื่อต่อไปนี้  
 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล อำย ุ ระดับชั้น เบอร์ติดต่อ 
     
     
     
     
     
     
     
 

ครูที่ดูแลผู้เข้าแข่งขัน จ านวน..................คน ดังรายชื่อต่อไปนี ้
ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล เบอร์ติดต่อ 

   
   
   

ค ำยินยอมจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
ข้าพเจ้า..............................................................................ยินดีอนุญาตให้นักเรียนและครูที่ดูแลตามรายชื่อในใบสมัครนี้ 
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ “SKRU HUSO Spelling Bee 2019” โดยจะปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์การแข่งขันทุกประการ 

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

ต าแหน่ง............................................................... 
วันที่.................../..................../......................... 



~ ๑๕ ~ 
 

 
 
 
 

ใบสมัครการประกวดวาดภาพระบายสี 
หัวข้อ “ชุมชนที่เป็นอยู่ในมุมมองของฉัน” 

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
ชื่อสถานศึกษา................................................................................................... ................................................... 
ที่อยู่..................................................................................................................... .................................................. 
โทรศัพท์......................................................................... ...อีเมล............................................................................ 
 
ขอส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ดังนี้  
1. คุณครูผู้ดูแล จ านวน 1 ท่าน 
.............................................................................. .................................... โทรศัพท์............................................. 
2. นักเรียนผู้เข้าประกวด (คนที่ 1)  
..............................................................................อายุ... .........ปี ชั้น .........โทรศัพท์............................................. 
3. นักเรียนผู้เข้าประกวด (คนที่ 2) 
..............................................................................อายุ... .........ปี ชั้น ..........โทรศัพท์............................................ 
 

หลักฐานการสมัคร  
 ใบสมัคร  
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วของนักเรียน 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาบัตรนักเรียน (ถ่ายส าเนาลงในกระดาษแผ่นเดียวกัน) คนละ 1 ชุด 
 ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการของคุณครูผู้ดูแล 

 

ข้อตกลง 
 ข้าพเจ้า.............................................................. .......................................... ขอรับรองว่าได้เข้าใจและ
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดและยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการทุกประการ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................... ครูผู้ดูแล 
             (...........................................................) 
           วันที่........../............./……….. 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

 
 
 
 
 

ใบสมัครการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ  “สวัสดิการสังคมในมุมมองความคิดของฉัน” 
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ชื่อสถานศึกษา................................................................................................ ................................................... 
ที่อยู่..................................................................................................................... .................................................. 
โทรศัพท์........................................................................... .อีเมล............................................................................ 
 
ขอส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ดังนี้  
1. คุณครูผู้ดูแล จ านวน 1 ท่าน 
.............................................................................. .................................... โทรศัพท์............................................. 
2. นักเรียนผู้เข้าประกวด (คนที่ 1)  
........................................................... ...................อายุ............ปี ชั้น .........โทรศัพท์............................................. 
3. นักเรียนผู้เข้าประกวด (คนที่ 2) 
..............................................................................อายุ... .........ปี ชั้น ..........โทรศัพท์............................................ 

 
 

 

ค ำยินยอมจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
ข้าพเจ้า..............................................................................ยินดีอนุญาตให้นักเรียนและครูที่ดูแลตามรายชื่อในใบสมัครนี้ 
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ  “สวัสดิการสังคมในมุมมองความคิดของฉัน” โดยจะปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์เข้าแข่งขันทุกประการ 

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

ต าแหน่ง............................................................... 
วันที่.................../..................../......................... 

 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

 
ใบสมัครการประกวดละครเวทีเชิงสร้างสรรค์ 

“ประชาธิปไตยกับเยาวชนยุคดิจิทัล” ประจ าปี 2562 
ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

เกี่ยวกับทีม 
ชื่อสถานศึกษา.......………………………………………………………………………………….................................................. 
ชื่อทีม………………………………………………………………………………………………........................................................ 
ชื่อละครของทีม............................................................................................................... .................................... 
ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………………..…………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
คุณครูผู้ควบคุมทีม....................................................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.......................................... 
 
นักแสดง 

1) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น...... .................... 
2) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น..........................  
3) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น...... .................... 
4) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น........... ............... 
5) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น.......................... 
6) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น...... .................... 
7) ชื่อ...................................สกุล.................................... .....อายุ......................ระดับชั้น.......................... 
8) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น...... .................... 
9) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น..........................  
10) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น...... .................... 
11) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น...... .................... 
12) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ...................... ระดับชั้น.......................... 
13) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น...... .................... 
14) ชื่อ...................................สกุล............................... ..........อายุ......................ระดับชั้น.......................... 
15) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น...... .................... 
16) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น..........................  
17) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น...... .................... 
18) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น......... ................. 
19) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น.......................... 
20) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น...... .................... 



~ ๑๘ ~ 
 

ผู้ช่วย (มีคุณสมบัติเดียวกันกับนักแสดง) 
1) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น..........................  
2) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น...... .................... 
3) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น...... .................... 
4) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ...................... ระดับชั้น.......................... 
5) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น...... .................... 
6) ชื่อ...................................สกุล............................... ..........อายุ......................ระดับชั้น.......................... 
7) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น...... .................... 
8) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น..........................  
9) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น...... .................... 
10) ชื่อ...................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น......... ................. 

 
หลักฐานการสมัคร 
 ใบสมัคร (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 1 ใบสมัครต่อ 1 ทีม) 
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ของนักแสดง/ผู้ช่วยทุกคนในทีม คนละ 1 รูป 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาบัตรนักเรียนของนักแสดง/ผู้ช่วยทุกคน คนละ 1 ชุด (ถ่ายส าเนาลงใน

กระดาษใบเดียวกัน) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของคุณครูผู้ควบคุมทีม 

 
ข้อตกลง 
 ข้าพเจ้า นาย/นางสาว.................................................................. ขอรับรองว่าเข้าใจและจะปฏิบัติตาม
เกณฑ์การเข้าประกวดทุกประการ 
   ลงชื่อ............................................................ ผู้สมัคร (ผู้ประสานงาน/หัวหน้าทีม)  
            (...........................................................) 
   วันที่................/......................../...................... 
 
ค ำยินยอมของผู้อ ำนวยกำร/ผู้มีอ ำนำจลงนำมของสถำบันกำรศึกษำ/โรงเรียน 
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยินยอมให้ (ชื่อทีม) .................................................เข้าร่วมประกวดละครเวที
เชิงสร้างสรรค์ “ประชาธิปไตยกับเยาวชนยุคดิจิทัล” ในนามของสถาบันการศึกษา/โรงเรียน โดยจะปฏิบัติตาม
เกณฑ์การเข้าประกวดทุกประการ 
     ลงชื่อ.............................................................  
            (...........................................................) 
        ผู้อ านวยการ/ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบันการศึกษา/โรงเรียน 
ชื่อสถาบันการศึกษา/โรงเรียน ............................................................................................... .... 
   วันที่................/......................../...................... 
 



~ ๑๙ ~ 
 

 

 
 
 

ใบสมัครการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หัวข้อ “มัคคุเทศก์น้อย” 
ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ชื่อสถานศึกษา..............................................................................................................................................................................  

ที่อยู่.........................................................................................ต าบล/แขวง...................................................................... 
อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์..........................................................  
โทรศัพท์............................................โทรสาร..................................E-mail.....................................................................
มีความประสงค์เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน.................คน ดังรายชื่อต่อไปนี้  
 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล อำย ุ ระดับชั้น เบอร์ติดต่อ 
ทีมท่ี 1    ช่ือทีม............................................................ 

1     

2     

3     
ทีมท่ี 2     ช่ือทีม............................................................ 

1     
2     
3     

 

ครูที่ดูแลผู้เข้าแข่งขัน จ านวน..................คน ดังรายชื่อต่อไปนี ้
ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล เบอร์ติดต่อ 

   
   
   
 

ค ำยินยอมของผู้อ ำนวยกำร/ผู้มีอ ำนำจลงนำมของสถำบันกำรศึกษำ/โรงเรียน 
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยินยอมให้ (ช่ือทีม) .................................................เข้าร่วมการแข่งขันตอบปญัหาทางวิชาการ 
หัวข้อ “มัคคุเทศก์น้อย” ในนามของสถาบันการศึกษา/โรงเรียน โดยจะปฏิบตัิตามเกณฑ์การเข้าประกวดทุกประการ 

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

ต าแหน่ง............................................................... 
วันที่.................../..................../......................... 

 



~ ๒๐ ~ 
 

 
 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะทางแนวคิดเชิงวิทยาการค านวณด้วย 
อากาศยานไร้คนขับ”หลักสูตร DRONE STEM : Drone Coding Fun Fly 

และการแข่งขันอากาศยานปีกหมุน “SKRU DRONE STEM CHALLENGE 2019” 
ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
.................................................................................................................................................................... 

 
ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ ....................................... 
ที่อยู่........................................................................ต าบล/แขวง... ......................................................................... 
อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์........ ........................... 
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................E-mail………………………..........................
มีความประสงค์เข้าร่วมแข่งขันควบคุมอากาศยานไร้คนขับด้วยวิธีคิดแบบ STEM Education (DRONE STEM) 
จ านวน...........................ทีม ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ทีมที่ 1 
1. ชื่อทีม……………………………………………..................................................…………………………………………………... 
2. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

2.1 ชื่อ...................................สกุล..................... .......................อายุ......................ระดับชั้น..........................  
2.2 ชื่อ...................................สกุล.......................... ..................อายุ......................ระดับชั้น..........................  
2.3 ชื่อ...................................สกุล............................. ...............อายุ......................ระดับชั้น..........................  

3. คุณครูผู้ควบคุมทีม........................................................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.................................... 
 

ทีมที่ 2 
1. ชื่อทีม…………………………………………….................................................…………………………………………………... 
2. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

1) ชื่อ.....................................สกุล.........................................อายุ......................ระดับชั้น..........................  
2) ชื่อ.....................................สกุล.........................................อายุ....... ................ระดับชั้น.......................... 
3) ชื่อ.....................................สกุล.........................................อายุ........ ...............ระดับชั้น.......................... 

3. คุณครูผู้ควบคุมทีม......................................................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..................................... 
 
หมายเหตุ : สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม (สังกัดสถาบันการศึกษา
 เดียวกัน) 
 
 



~ ๒๑ ~ 
 

หลักฐานการสมัคร 
 ใบสมัคร (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 1 ใบสมัครต่อ 1 ทีม) 
 ส าเนาบัตรประชาชนและบัตรนักเรียนของผู้เข้าร่วมแข่งขัน คนละ 1 ชุด (ถ่ายส าเนาลงในกระดาษใบ

เดียวกัน) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของคุณครูผู้ควบคุมทีม 

 
ข้อตกลง 
 ข้าพเจ้า นาย/นางสาว.................................................................. ขอรับรองว่าเข้าใจและจะปฏิบัติตาม
เกณฑ์การแข่งขันทุกประการ 
   ลงชื่อ............................................................ ผู้สมัคร (ผู้ประสานงาน/หัวหน้าทีม)  
         (...........................................................) 
   วันที่................/......................../...................... 
 
 
ค ายินยอมของผู้อ านวยการ/ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบันการศึกษา/โรงเรียน 
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยินยอมให้ (ชื่อทีม) .................................................เข้าร่วมแข่งขันควบคุม
อากาศยานไร้คนขับด้วยวิธีคิดแบบ STEM Education (DRONE STEM)ในนามของสถาบันการศึกษา/โรงเรียน 
โดยจะปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขันทุกประการ 
 
 
        ลงชื่อ.............................................................  
              (...........................................................) 
          ผู้อ านวยการ/ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบันการศึกษา/โรงเรียน 
ชื่อสถาบันการศึกษา/โรงเรียน ................................................................................................. .. 
          วันที่................/......................../...................... 
 
 
 
       
 
 
 


