
    โครงการกิจกรรม ม.อ.ว�ชาการ 2563 

คณะว�เทศศกึษา มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตภเูกต็  

 

ตามที่ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตภูเก็ต  มีกําหนดจัดงาน มอ. ว�ชาการ ประจําป� 2563 

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อเผยแพร�ภารกิจด�านการเร�ยน การสอน การว�จัย การบร�การ

ว�ชาการ ตลอดจนการเผยแพร�ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให�สาธารณชนทราบอย�างทั่วถึง คณะว�เทศศึกษา 

มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตภูเก็ต จ�งได�กําหนดจัดกิจกรรมทางว�ชาการ 5 กิจกรรมสําคัญ คือ  
 

1) กิจกรรม FIS Singing Contest 2020 

  2) กิจกรรม ASEAN+3 Quiz 2020 

  3) กิจกรรม การแข�งขันเล�านิทานด�วยภาษาจ�น คร้ังที่ 2 

4) กิจกรรม การแข�งขัน Speech Contest หัวข�อ “ธุรกิจในฝ�นของฉัน” 

  5) กิจกรรม FIS Open House 2020  
 

ซ�่งกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรมนี้  สามารถแสดงให�เห็นจุดเด�นของคณะว�เทศศึกษาที่มีหลักสูตรและการจัดการ

เร�ยนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ ที่ตรงกับความต�องการของประเทศในการมุ�งเน�นให�ผู�เร�ยนเข�าใจสังคม

และวัฒนธรรมของประเทศต�างๆ ที่อยู�ในกรอบความร�วมมืออาเซ�ยน+3  โดยมีกลุ�มเป�าหมายเป�นเด็กมัธยม

ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล�เคียงในภูมิภาค จะช�วยกระตุ�นให�นักเร�ยนและผู�สนใจได�มีความรู�ในเร�่องราว

ของประเทศเพื่อนบ�านใกล�เคียง ได�ตระหนักถึงความแตกต�างทางสังคมและวัฒนธรรม และยังเป�นการ

ส�งเสร�มหลักสูตรที่เป�ดสอน ตลอดจนเป�นการประชาสัมพันธ�หลักสูตรที่เป�ดสอนในคณะฯ ไปด�วยอีกประการ 

 

วัตถปุระสงค� 

1. เพื่อให�นักเร�ยน นักศึกษาได�รับความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับประเทศกลุ�ม ASEAN+3 มากข�้น  

2. เพื่อนักเร�ยน นักศึกษา ได�พัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ  และภาษาจ�น 

3. เพื่อสร�างบรรยากาศทางว�ชาการ เพื่อให�นักศึกษาของคณะผู�ชมได�เข�าใจหลักสูตรของคณะว�เทศ

ศึกษา  

4. เพื่อสร�างความสัมพันธ�ที่ดีระหว�างคณะว�เทศศึกษากับโรงเร�ยนต�างๆ ในจังหวัดภูเก็ต  

 

กลุ�มเป�าหมาย  

1. นักเร�ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นและตอนปลายในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล�เคียง  

2. นักศึกษาคณะว�เทศศึกษาและผู�สนใจทั่วไป 

 

วนัเวลาในการจดัโครงการ 

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00-16.30 น. ณ  มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขต

ภูเก็ต 

 

 

 

 

 



โครงการ FIS Singing Contest 2020  

คณะว�เทศศกึษา ณ มหาว�ทยาลยัสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตภเูกต็  

 

รายละเอยีดและรปูแบบของกิจกรรม  

1. เป�ดรับสมัครระหว�างวันที่ 1 ถึง 22 ตุลาคม 2563 และยืนยันกับผู�ประสานงานโครงการ 

2. ผู�สมัครจัดส�งเพลงดนตร�ประกอบการร�องเพลงในช�วงรับสมัครหร�อนําอุปกรณ�มาเล�นดนตร�สดในวัน

แข�งขัน เพลงภาษาอังกฤษที่ใช�ในการแข�งขันคือ “เพลง Jazz ที่รัก” (โดยโรงเร�ยนสามารถส�งผู�

แข�งขันโรงเร�ยนละไม�เกิน 3 คน) 

3. จัดการแข�งขันวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

4. การแข�งขันร�องเพลงจะจัดให�ร�องเพลงตามลําดับการจับฉลาก 

5. ให�ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป�นที่ส้ินสุดโดยจะคัดผู�แข�งขันที่ได�คะแนนสูงสุดตามลําดับ 3 คน 

โดยแบ�งการแข�งขันเป�น 2 ช�วง ช�วงที่ 1 และ 2 ตามกําหนดการที่แจ�ง 

6. ประกาศรางวัลและมอบรางวัลเม่ือส้ินสุดการแข�งขัน 

7. ประเมินโครงการโดยใช� Google Form 

 

ของรางวัลและประกาศนยีบตัร 

1. ผู�เข�าแข�งขันทุกคนจะได�รับเกียรติบัตรเข�าร�วมการแข�งขัน 

2. ผู�ชนะเลิศ ได�รับเง�นรางวัล จํานวน 3,000 บาท  

   รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได�รับเง�นรางวัล จํานวน 2,000 บาท  

        และรองชนะเลิศอันดับสอง ได�รับเง�นรางวัล จํานวน 1,000 บาท 
 

กําหนดการ   วันที่ 30 ตุลาคม 2563  ณ ห�อง 6303 (อาคาร 6) 

13.00 -  13.30 น. ลงทะเบียน 

13.30 -  13.45 น. พิธ�เป�ด แจ�งกติกาและกําหนดการต�างๆ 

13.45 -  14.30 น. ประกวดร�องเพลงช�วงที่ 1  

14.30 – 14.45 น. พัก 

14.45 -  16.00 น. ประกวดร�องเพลงช�วงที่ 2 

16.00 – 16.30 น. ประกาศผลผู�ชนะ มอบเกียรติบัตร เง�นรางวัลและถ�ายรูปหมู�ร�วมกัน 
 

หมายเหตุ  

- กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม 

- ผู�สมัครแต�งกายสุภาพ 

- ผู�สมัครเตร�ยมเพลงบรรเลงภาษาอังกฤษ “เพลง Jazz ที่รัก” ส�งให�ผู�รับผิดชอบโครงการภายในวันที่  

22 ตุลาคม 2563  

- ในกรณีเล�นดนตร�สดประกวดร�องเพลงให�ผู�แข�งขันนําอุปกรณ�เคร�่องดนตร�มาในวันแข�งขัน 

 

 

 

 



คณะว�เทศศึกษา มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตภูเก็ต 

FIS Singing Contest 2020 

ใบสมคัรผู�แข�งขนัประกวดร�องเพลงภาษาอังกฤษ “เพลง Jazz ทีร่กั” 

วนัที่แข�งขนั 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห�อง 6303 (อาคาร 6) มหาว�ทยาลยัสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตภเูกต็ 

 

โรงเร�ยน…………………………………………………………………………จังหวัด…………………………. 

 

1. ครูผู�ฝ�กซ�อม ช�่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)…………………….........................................................................  

   ช�่อ-นามสกุล 

(ภาษาอังกฤษ)……………………………………….............................................................. 

2. ครูผู�ฝ�กซ�อม ช�่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)…………………………………………........................................... 

   ช�่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)…………………………………….................................................................. 

 

รายช�่อผู�สมัครแข�งขันประกวดร�องเพลง 

1. ช�่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)…………………………………................................................................ 

ช�่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)……………….................................................................................... 

ช้ัน…………………… เพลง……………………………………. 

 

2. ช�่อ-นามสกุล 

(ภาษาไทย)…………………………………….............................................................. 

ช�่อ-นามสกุล 

(ภาษาอังกฤษ)………………..................................................................................... 

ช้ัน…………………… เพลง……………………………………. 

 

3. ช�่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)……………………………….................................................................... 

ช�่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)……………….................................................................................... 

ช้ัน…………………… เพลง……………………………………. 

 

จํานวนคณะผู�ติดตาม 

ครู    จํานวน………………………………………คน 

นักเร�ยน  จํานวน………………………………………คน 

 

ตดิต�อ  อ.สุร�รัตน� จ�ตตเสถียร เบอร�โทรศัพท� 087-4626908 

         คุณนํ้าฝน เอ�งฉ�วน เบอร�โทรศัพท� 080-5433306  

ส�งเอกสารอีเมล namfon.a@phuket.psu.ac.th  และกรุณาโทรยืนยันการสมัครหร�อส�งเอกสาร 

 

 

 

mailto:namfon.a@phuket.psu.ac.th


ระเบียบการแข�งขัน ASEAN+3 Quiz 2020 

 

รายละเอียดและรปูแบบของการแข�งขัน 

1. การสมัคร ขอให�ผู�สมัครปฏิบัติดังนี ้

1. คุณสมบัติผู�เข�าแข�งขัน เป�นนักเร�ยนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ถึง ม.6) หร�อ

เทียบเท�า ทั้งสายสามัญ สายว�ชาช�พ หลักสูตรนานาชาติ ประจําป� 2563 ส�งได�สถานศึกษาละไม�เกิน 2 ทีม ทีม

ละ 2 คน 

2. เข�ยนข�อความให�ครบถ�วนชัดเจนลงในใบสมัครจํานวน 1 แผ�น พร�อมติดรูปถ�ายขาวดําหร�อรูปสีขนาด 1 

นิ้ว 1 รูป เป�นรูปที่แต�งเคร�่องแบบนักเร�ยนหร�อแต�งกายสุภาพ หน�าตรง ไม�สวมหมวก และไม�ใส�แว�นตาดํา 

ถ�ายมาแล�วไม�เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัครแข�งขัน พร�อมแนบสําเนาบัตรนักเร�ยนหร�อสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน รับรองสําเนาถูกต�องพร�อมลงนาม 1 ชุด 

3. ส�งใบสมัครทางไปรษณีย� โดยเข�ยนไว�ที่มุมซองด�านล�างซ�ายของซองว�า “การแข�งขัน ASEAN+3 Quiz 

2019” และจ�าหน�าซองถึง 

คณะว�เทศศึกษา มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตภูเก็ต  

80 หมู�ที่ 1 ถนนว�ช�ตสงคราม ตําบลกะทู�  

อําเภอกะทู� จังหวัดภูเก็ต 83120 
 

การส�งทางไปรษณีย�จะถือเอาวันที่ประทับตรารับของไปรษณีย� วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป�นสําคัญ 

ในกรณีใบสมัครสูญหายระหว�างทาง คณะกรรมการจัดการแข�งขันฯจะไม�รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.1 หร�อส�งใบสมัครด�วยตนเอง ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่นางสาวศศิธร เสณีตันติกุล คณะ

ว�เทศศึกษา มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตภูเก็ต โทร. 076 276 600 (เวลา 09.00-

16.30 น.) 

3.2 หร�อส�งใบสมัครทาง E-mail โดยถ�ายรูปหร�อสแกนส�งมาที่ piyawanee.k@phuket.psu.ac.th 

ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และในวันแข�งขันให�นํามาแสดงต�อคณะกรรมการจัดการแข�งขันฯ 

             การส�งทาง E-mail จะถือเอาเวลาส�ง 16.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป�นสําคัญ 

ผู�ที่ประสงค�จะขอรับใบสมัคร สามารถขอรับได�ที่ 

 

คณะว�เทศศึกษา มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตภูเก็ต  

  80 หมู�ที่ 1 ถนนว�ช�ตสงคราม ตําบลกะทู� อําเภอกะทู� จังหวัดภูเก็ต 83120 

  โทร. 076 276 600 (เวลา 09.00-16.30 น.) 

  โทรสาร 0-7627-6263 

  E-mail: piyawanee.k@phuket.psu.ac.th 

 

หร�อดาวน�โหลดได�ที ่  

https://www.facebook.com/fispsuphuket  

https://www.fis.psu.ac.th 
 

หากหลักฐานไม�ครบ คณะกรรมการจัดแข�งขันฯ อาจพิจารณาว�าขาดคุณสมบัติในการเข�าแข�งขัน 

mailto:piyawanee.k@phuket.psu.ac.th
mailto:piyawanee.k@phuket.psu.ac.th
https://www.facebook.com/fispsuphuket
https://www.fis.psu.ac.th/en/


 

4. ประกาศทีมที่มีสิทธ�์เข�ารับการแข�งขันภานในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ทาง  

• https://www.facebook.com/fispsuphuket  

• https://www.fis.psu.ac.th 

 

2. การแข�งขันแบ�งออกเป�น 2 รอบ คือ 

2.1 รอบคัดเลือก 

1. ผู�เข�าแข�งขันแต�ละทีมช�วยกันตอบคําถามโดยว�ธ�การเข�ยนตอบ เพื่อคัดเลือกทีมที่ผ�านรอบ

คัดเลือกจํานวน 5 ทีม กรณีที่มีทีมแข�งขันน�อยกว�าหร�อเท�ากับ 5 ทีม ถือว�าทุกทีมผ�านรอบ

คัดเลือกเพื่อแข�งขันรอบช�งชนะเลิศ 

2.  กรณีที่มีทีมมากกว�า 5 ทีม ทีมที่มีคะแนนมากที่สุดลดหล่ันลงมาตามลําดับจํานวน 5 ทีม จะเป�น

ทีมที่ผ�านรอบคัดเลือกเพื่อแข�งขันรอบช�งชนะเลิศ  

3. กรณีที่ได�คะแนนเท�ากันคณะกรรมการจัดการแข�งขันฯ จะใช�คําถามสํารองจนกว�าจะได�ทีมเข�าไป

แข�งรอบช�งชนะเลิศ 

    2.2 รอบช�งชนะเลิศ 

         1.   ทีมที่ผ�านรอบคัดเลือกจะทําการแข�งขันต�อไป โดยแต�ละทีมช�วยกันตอบคําถามโดยว�ธ�การเข�ยน 

              ตอบเพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ 

         2.   ทีมท่ีได�คะแนนสูงสุดจะเป�นทีมชนะเลิศ กรณีท่ีได�คะแนนเท�ากันคณะกรรมการแข�งขันฯ จะใช�คําถาม     

              สํารองจนกว�าจะได�ทีมชนะ 

 

3. วันเวลาและสถานที่แข�งขัน 

 การแข�งขันรอบคัดเลือก และรอบช�งชนะเลิศ ณ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตภูเก็ต ในวัน

ศุกร�ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ห�องประชุมหลวงอนุภาษฯ อาคาร 3  

 ผู�เข�าแข�งขันรายงานตัวก�อนเข�าแข�งขันกับเจ�าหน�าที่ที ่จุดรายงานตัว บร�เวณใต�ห�องประชุมหลวง

อนุภาษฯ อาคาร 3  ภายในเวลา 07.30-08.30 น. หากผู�เข�าแข�งขันรายงานตัวช�ากว�ากําหนดให�อยู�ในดุลย

พินิจของคณะกรรมการจัดการแข�งขันฯ 

 หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาหร�อสถานที่แข�งขัน คณะกรรมการจัดการแข�งขันฯ จะแจ�ง

ให�ทราบล�วงหน�าก�อนทุกครั ้ง โดยสามารถติดตามข�าวสารได�ทาง https://www.fis.psu.ac.th หร�อ

https://www.facebook.com/fispsuphuket  

 

4. คําถาม-คําตอบที่แข�งขัน 

 กําหนดคําถามสําหรับแข�งขันระดับรอบคัดเลือก และรอบช�งชนะเลิศ เป�นคําถามความรู�รอบตัวทั่วไป

ที่น�าสนใจเก่ียวกับอาเซ�ยนของประเทศสมาช�กอาเซ�ยน+3 ซ�่งประกอบด�วย ประเทศไทย บรูไน อินโดนีเซ�ย 

มาเลเซ�ย สิงคโปร� ฟ�ลิปป�นส� กัมพูชา พม�า ลาว เว�ยดนาม จ�น เกาหลีใต� และญี่ปุ�น  

 รอบคัดเลือก 20 คําถาม 

 รอบช�งชนะเลิศ 20 คําถาม 

 คําตอบ เม่ือผู�แข�งขันตอบเสร็จทุกทีมแล�วจะมีการเฉลยคําตอบให�ทีมผู�เข�าแข�งขันทราบ 

https://www.facebook.com/fispsuphuket
https://www.fis.psu.ac.th/en/
https://www.fis.psu.ac.th/en/
https://www.facebook.com/fispsuphuket


5. หลักเกณฑ�ในการพิจารณาการให�คะแนน 

คณะกรรมการตัดสินการแข�งขันฯ จะพิจารณาให�คะแนนโดยคํานึงถึงความถูกต�องแม�นยําของคําตอบ 

 ความถูกต�องแม�นยํา หมายถึง เป�นผู �ที ่มีความจําดี มีความแม�นยําเนื ้อหาของข�อมูล 

ASEAN+3 เป�นอย�างดี สามารถตอบคําถามได�อย�างครบถ�วนถูกต�องตามที่ได�กําหนดคําถามไว�อย�าง

ไม�มีความผิดพลาด 

 ว�ธ�การให�คะแนน 

 เพื ่อให�กรรมการผู�ตัดสินสามารถให�คะแนนได�สะดวกและตรงตามความหมายมากที่สุด 

คณะกรรมการจัดการแข�งขันฯ แบ�งความหมายของระดับคะแนนออกเป�น 3 ระดับดังนี้ 

 ระดับความหมายของคะแนน 

  ตอบถูก    2 คะแนน 

  ตอบถูกบางส�วน   1 คะแนน 

  ตอบผิด    0 คะแนน 

หมายเหตุ: กรรมการมีสิทธ�์ให�คะแนนเป�น “จุดทศนิยม” ได�ในกรณีที่เห็นว�าผู�แข�งขันมีการตอบ

คําถามผิดเพียงเล็กน�อย  

 

6. กติกาตอบคําถาม 

1. ทีมเข�าแข�งขันตอบคําถามและยืนยันได�เพียงคําตอบเดียวต�อหนึ่งคําถาม 

2. ระหว�างการแข�งขัน หากผู�แข�งขันมีข�อสงสัยให�สอบถามคณะกรรมการควบคุมการแข�งขันเท�านั้น 

3. ระหว�างการแข �งข ันหากพบว�ามีการแสดงพฤติกรรมที ่ส �อเจตนาทุจร �ตในการแข �งขัน 

คณะกรรมการตัดสินการแข�งขันจะพิจารณายุติการแข�งขันของทีมน้ัน 

4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ และคณะกรรมการจัดการแข�งขันฯ ถือเป�นที่ส้ินสุด 

 

7. รางวัล 

รางวัลแบ�งออกเป�นประเภทต�าง ๆ ดังนี้ 

1. เง�นรางวัล 

 ผู�เข�าแข�งขันที่ได�รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได�รับ

เง�นรางวัลจากคณะว�เทศศึกษา 

 

2. เกียรติบัตร 

 ผู�เข�าแข�งขันและผู�ที่ได�รับรางวัลจะได�รับเกียรติบัตร 

3. รางวัลพิเศษ จากผู�สนับสนุน 

 ผู�เข�าแข�งขันและผู�ชมทุกคนจะมีสิทธ�์ได�รับรางวัลพิเศษจากผู�สนับสนุนโดยว�ธ�การจับฉลาก 

4. ผู�เข�าแข�งขันที่ได�รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได�รับ

รางวัลต�อไปนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  ได�รับเกียรติบัตร และเง�นรางวัล 3,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได�รับเกียรติบัตร และเง�นรางวัล 2,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได�รับเกียรติบัตร และเง�นรางวัล 1,000 บาท 

รางวัลชมเชย ได�รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากคณะฯ 

5. อาจารย�ผู�นําทีมแข�งขัน ได�รับประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากคณะฯ 



 ในกรณีที่ผู�เข�าแข�งขันได�คะแนนเท�ากัน คณะกรรมการจัดการแข�งขันฯ จะใช�คําถามสํารอง

เพื่อให�มีผู�ที่ได�รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล

ละ 1 ทีมเท�านั้น 

 

8. คณะกรรมการจัดการแข�งขันฯ สงวนสิทธ�์จะไม�รับสมัครหร�อถอนช�่อผู�สมัครออกจากการแข�งขัน หาก

ปรากฏว�าผู �นั ้นไม�ยอมรับหร�อปฏิบัติตามระเบียบการแข�งขัน และ/หร�อไม�ปฏิบัติตามประกาศของ

คณะกรรมการจัดการแข�งขันฯ ในวันที่แข�งขัน จนเป�นเหตุให�การแข�งขันไม�สามารถดําเนินต�อไปได�ด�วย

ความสงบเร�ยบร�อยและบร�สุทธ�์ยุติธรรม 

 

ในกรณีท่ีนอกเหนอืจากท่ีระบไุว�ในระเบยีบฉบบันี ้ให�อยู�ในดุลยพนิจิของคณะกรรมการจัดการแข�งขันฯ ขอให�ผู�เข�า

แข�งขันศกึษาและปฏบิัตติามระเบยีบการแข�งขันฯ ประจําป� 2563 เท�านั้น ไม�อนุญาตให�ใช�ระเบียบการแข�งขนัฯ 

ของป�อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครการแข�งขัน ASEAN+3 Quiz 2020 

ประจําป� 2563 

     เข�ยนที่……………………………… 

วันที่…….เดือน……………….พ.ศ……….. 

ช�อ่ทมี……………………………………………………………………………………………………………………. 

ช�่อสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………

จังหวดั……………..……..……………………………….................................….......................... 

1. ช�่อ-นามสกุล (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)…………………………………………….……...........…… 

ระดับชั้น………………….……… 

Name-Surname (Mr./Ms.) ………………………………………………………………………….. 

โทรศัพท� (บ�าน/มือถือ)…………………....………..E-mail .……………........................………… 

 

      ลงช�่อ………………….................…………………..ผู�สมัคร 

           (…………………………………………………….) 

 

2. ช�่อ-นามสกุล (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)………………………………………………………………

ระดับชั้น………………….……… 

Name-Surname (Mr./Ms.) ……………..…………………………………………………………. 

โทรศพัท� (บ�าน/มือถือ)…………..…………E-mail ...........…………….....……………….……… 

 

      ลงช�่อ………………….................…………………….ผู�สมัคร 

           (…………………………………………………….) 

 

3. ช�่ออาจารย�ผู�ฝ�กสอน (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………..... 

Name-Surname (Mr./Ms.) …………………………….………………………...……….………………… 

โทรศพัท� (บ�าน/มือถือ)….……………....…………E-mail address……..…..…………..………………… 
 

 ขอรับรองว�ารายช�่อที่ 1 และ2 กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาดังกล�าวจร�ง 

 

      ลงช�อ่……………...................……………………….ผู�ฝ�กสอน 

                (…………………………………………….……) 

หมายเหตุ: ส่ิงที่ผู�เข�าประกวดต�องส�งพร�อมใบสมัคร ได�แก� 

� สําเนาบัตรประจําตัวนักเร�ยนหร�อบัตรประจําตัวประชาชน พร�อมลงช�่อรับรองสําเนา 

 * หากหลักฐานไม�ครบ คณะกรรมการอาจพิจารณาว�าขาดคุณสมบัติในการเข�าแข�งขัน 

 * อนุญาตให�ทําสําเนาได� 

       

 

 

 

 

ติดรูปถาย 

ขนาด 1 นิ้ว 

 

ติดรูปถาย 

ขนาด 1 นิ้ว 



กิจกรรม การแข�งขันเล�านิทานด�วยภาษาจ�น  ครั้งที่ 2 

 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ�การแข�งขนั 

1.  ระยะเวลาเป�ดรับสมัครการแข�งขัน：วันที่ 3 ตุลาคม ถึง 16 ตุลาคม 2563 (กรุณายืนยันการเข�าร�วม 

กิจกรรมพร�อมส�งช�่อสถานศึกษาและรายช�่อผู�เข�าแข�งขันมาที่ https://qrco.de/bbkaY1  

 

  

 

 

 

 

ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563  เวลา 16.30 น. 

2.  รูปแบบการแข�งขัน ประเภทเดี่ยว 

3. รูปแบบนิทานที่ใช�ในการประกวด “นิทานอะไรก็ได�ที่นักเร�ยนช�่นชอบ”  

4. ภาษาที่ใช�ในการประกวด “ภาษาจ�น” 

5. ประเภทการแข�งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6. เวลาที่ใช�ในการเล�าเร�่องประมาณ 5-8 นาที (บวก/ลบ 30 ว�นาทีไม�ตัดคะแนน) ใช�เวลาน�อยหร�อเกินกว�า

เวลาที่กําหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน  

7. นักเร�ยนสามารถนําอุปกรณ�มาประกอบการเล�าเร�่องได� 

8. นักเร�ยนต�องส�งบทนิทานให�กรรมการตัดสินก�อนการแข�งขัน (ส�งในเวลารายงานตัว) จํานวน 3 ชุด 

9. จัดการแข�งขันในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 9:00 น. ถึง 12:00  

 

สถานทีจ่ดักิจกรรม 

ห�องเร�ยน 200 ที่นั่ง  อาคาร 6  มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตภูเก็ต 

 

ของรางวัลและประกาศนยีบตัร 

รางวัลที่ 1 เง�นสดมูลค�า 3,000 บาท พร�อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ1 

รางวัลที่ 2 เง�นสดมูลค�า 2,000 บาท พร�อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 

รางวัลที่ 3 เง�นสดมูลค�า 1,000 บาท พร�อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 

รางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชยพร�อมของที่ระลึกจากคณะว�เทศศึกษา 

** หมายเหตุ ผู�เข�าแข�งขันทุกคนที่ไม�ได�รับรางวัลที่1-3 จะได�รับรางวัลชมเชย 

 

 

 

 

 

 

 

https://qrco.de/bbkaY1


ช�่อกิจกรรม การแข�งขัน Speech Contest หัวข�อ “ธุรกิจในฝ�นของฉัน” 

 

รายละเอยีดและรปูแบบของกิจกรรม 

    1.  ระยะเวลาเป�ดรับสมัครการแข�งขัน：วันที่ 3 ตุลาคม ถึง 16 ตุลาคม 2563 (กรุณายืนยันการเข�าร�วม 

    กิจกรรมพร�อมส�งช�่อสถานศึกษาและรายช�่อผู�เข�าแข�งขันมาที่ sasitorn.s@phuket.psu.ac.th  ภายในวันที่  

    16 ตุลาคม 2563  เวลา 16.30 น.) 

2.  เตร�ยมการพูดในหัวข�อ “ธุรกิจในฝ�นของฉัน” ความยาว 5-8 นาที 

3.  ภาษาที่ใช�ในการประกวด “ภาษาไทย” 

4. ประเภทการแข�งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5. จัดการแข�งขันในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 

 

สถานทีจ่ดักิจกรรม 

 ห�องฉายภาพยนตร� อาคาร 5A 

 

ของรางวัลและประกาศนยีบตัร 

รางวัลที่ 1 เง�นสดมูลค�า 3,000 บาท พร�อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ1 

รางวัลที่ 2 เง�นสดมูลค�า 2,000 บาท พร�อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 

รางวัลที่ 3 เง�นสดมูลค�า 1,000 บาท พร�อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 

รางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชยพร�อมของที่ระลึกจากคณะว�เทศศึกษา 

หมายเหต ุผู�เข�าแข�งขันทุกคนที่ไม�ได�รับรางวัลที1่-3 จะได�รับรางวัลชมเชย  

 

 

 

mailto:sasitorn.s@phuket.psu.ac.th
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