ตารางรับสมัครการแขงขันทักษะทางวิชาการและการประชุมวิชาการ
ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ประจําป 2559
วัน - เวลา / รายการแขงขัน

ระดับ

ประเภท

ม.ตน

เดี่ยว

เงื่อนไขเพิ่มเติมในการแขงขัน

วันที่ 18 สิงหาคม 2559
 โครงการ PSU English Singing Contest 2016 "English is
All Around"(เพลงสากล) ระดับ ม.ตน

1. การประกวดแขงขันมี 1 ประเภท คือ ประเภทเดี่ยว

(รอบคัดเลือก) เวลา 10.00 - 10.30 น.

2. ผูเ ขาแขงขันสามารถเลือกประกวดแขงขัน 3 ระดับ คือ ระดับ ม.ตน / ม.ปลาย ,
ปวช ดมศึกษา)
และอุ

(แขงขันรอบชิงชนะเลิศ) เวลา 13.31 - 14.15 น.

3. แตละโรงเรียนสามารถรวมแขงขันไดไมจํากัดจํานวน

(ประกาศผล) เวลา 16.45 - 17.00 น.
ณ เวทีหอประชุมวิทยาเขตสุราษฎรธานี

4. ผูเ ขาแขงขันตองเตรียม CD/ DVD หรือ backing track มาเอง
5. ผูเ ขาแขงขันตองแจงชื่อเพลงที่ใชในการแขงขันทัง้ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ
พรอมกับการสมัครผานหนา web page ของมหาวิทยาลัยฯ
6. รับสมัครผานหนา web page มหาวิทยาลัยฯ (website : www.surat.psu.ac.th)
7. ผูเ ขาแขงขันควรอาน กฎ กติกา และระเบียบตางๆที่เกี่ยวกับการแขงขันใหเขาใจ
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของทานเอง
8. สอบถามขอมูลเพิ่ม 077-355448 / 099-4063537

(ลงทะเบียน) เวลา 08.00 - 08.30 น.

9. รายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครและใบสมัคร ตามเอกสารแนบ 5 หนา
web page ของมหาวิทยาลัยฯ (website : www.surat.psu.ac.th)
10. รับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559
 โครงการ PSU English Singing Contest 2016 "English is ม.ปลาย / ปวช. เดี่ยว
1. การประกวดแขงขันมี 1 ประเภท คือ ประเภทเดี่ยว
All Around"(เพลงสากล) ระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.

(ลงทะเบียน) เวลา 08.00 - 08.30 น.
(รอบคัดเลือก) เวลา 10.45 - 11.10 น.
(แขงขันรอบชิงชนะเลิศ) เวลา 14.30 - 15.15 น.

2. ผูเ ขาแขงขันสามารถเลือกประกวดแขงขัน 3 ระดับ คือ ระดับ ม.ตน / ม.ปลาย ,
ปวช
และอุดมศึกษา)
3. แตละโรงเรียนสามารถรวมแขงขันไดไมจํากัดจํานวน

วัน - เวลา / รายการแขงขัน

ระดับ

ประเภท

เงื่อนไขเพิ่มเติมในการแขงขัน

วันที่ 18 สิงหาคม 2559
(ประกาศผล) เวลา 16.45 - 17.00 น.

4. ผูเ ขาแขงขันตองเตรียม CD/ DVD หรือ backing track มาเอง

ณ เวทีหอประชุมวิทยาเขตสุราษฎรธานี

5. ผูเ ขาแขงขันตองแจงชื่อเพลงที่ใชในการแขงขันทัง้ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ
พรอมกับการสมัครผานหนา web page ของมหาวิทยาลัยฯ
6. รับสมัครผานหนา web page มหาวิทยาลัยฯ (website : www.surat.psu.ac.th)
7. ผูเ ขาแขงขันควรอาน กฎ กติกา และระเบียบตางๆที่เกี่ยวกับการแขงขันใหเขาใจ
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของทานเอง
8. สอบถามขอมูลเพิ่ม 077-355448 / 099-4063537
9. รายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครและใบสมัคร ตามเอกสารแนบ 5 หนา
web page ของมหาวิทยาลัยฯ (website : www.surat.psu.ac.th)
10. รับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559

 โครงการ PSU English Singing Contest 2016 "English is
All Around"(เพลงสากล) ระดับอุดมศึกษา

(ลงทะเบียน) เวลา 08.00 - 08.30 น.
(รอบคัดเลือก) เวลา 11.30 - 12.00 น.
(แขงขันรอบชิงชนะเลิศ) เวลา 16.00 - 16.45 น.
(ประกาศผล) เวลา 16.45 - 17.00 น.
ณ เวทีหอประชุมวิทยาเขตสุราษฎรธานี

อุดมศึกษา

เดี่ยว

1. การประกวดแขงขันมี 1 ประเภท คือ ประเภทเดี่ยว
2. ผูเ ขาแขงขันสามารถเลือกประกวดแขงขัน 3 ระดับ คือ ระดับ ม.ตน / ม.ปลาย ,
ปวช
และอุดมศึกษา)
3. แตละโรงเรียนสามารถรวมแขงขันไดไมจํากัดจํานวน
4. ผูเ ขาแขงขันตองเตรียม CD/ DVD หรือ backing track มาเอง
5. ผูเ ขาแขงขันตองแจงชื่อเพลงที่ใชในการแขงขันทัง้ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ
พรอมกับการสมัครผานหนา web page ของมหาวิทยาลัยฯ
6. รับสมัครผานหนา web page มหาวิทยาลัยฯ (website : www.surat.psu.ac.th)
7. ผูเ ขาแขงขันควรอาน กฎ กติกา และระเบียบตางๆที่เกี่ยวกับการแขงขันใหเขาใจ
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของทานเอง
8. สอบถามขอมูลเพิ่ม 077-355448 / 099-4063537

วัน - เวลา / รายการแขงขัน

ระดับ

ประเภท

เงื่อนไขเพิ่มเติมในการแขงขัน

วันที่ 18 สิงหาคม 2559
9. รายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครและใบสมัครเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ 5
หนา web page ของมหาวิทยาลัยฯ (website : www.surat.psu.ac.th)
10. รับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559

วันที่ 19 สิงหาคม 2559
 แขงขันตอบปญหาประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ ประจําป ม.ปลาย / ปวช.
2559

ทีม

1. รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชืพ (ปวช.)
2. รับสมัครทีมละ 2 คน (จํานวน 60 ทีม)
3. รับสมัครโรงเรียนไมเกิน 2 ทีม
4. รับจํานวนผูสมัคร 120 คน
5. รับสมัครผานหนา web page มหาวิทยาลัยฯ(website : www.surat.psu.ac.th)

(ลงทะเบียน) เวลา 08.30 - 09.30 น.
(สอบรอบคัดเลือก) เวลา 09.30 - 10.30 น.
(แขงขันรอบชิงชนะเลิศ) เวลา 10.30 - 11.30 น.
ณ หองUD 266 ตึกตัวยู

6. สอบถามขอมูลเพิ่ม 077-355448 / 094-5926641
7. รายละเอียดกติกาการแขงขันเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ 6
8. รับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559

วันที่ 19 สิงหาคม 2559
 แขงขันตอบปญหาเศรษฐศาสตร

ม.ปลาย

ทีม

1. รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(แขงขันรอบชิงชนะเลิศ) เวลา 10.30 - 11.45 น.

2. รับสมัครทีมละ 2 คน (จํานวน 20 ทีม) รับสมัครโรงเรียนไมเกิน 2 ทีม
3. รับสมัครผานหนา web page มหาวิทยาลัยฯ(website : www.surat.psu.ac.th)
4. สอบถามขอมูลเพิ่ม 077-355448 / 089-7620145

ณ หองUD 358 ตึกตัวยู

5. กติกาการแขงขันเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ 7

(ลงทะเบียน) เวลา 08.30 - 09.00 น.
(สอบรอบคัดเลือก) เวลา 09.30 - 10.15 น.

6. รับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559

วัน - เวลา / รายการแขงขัน

ระดับ

ประเภท

เงื่อนไขเพิ่มเติมในการแขงขัน

วันที่ 18 สิงหาคม 2559
โครงการประชุมทางวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 โครงการประชุมวิชาการ “Young Researchers,Future
Hope of the Community “ (การนําเสนอผลงานวิจัย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

ปริญญาตรี

ทีม

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลงานในหัวขอวิจัยทางดาน การจัดการ,
ภาษาตางประเทศ,เศรษฐศาสตร ,รัฐประศาสนศาสตร และทองเที่ยวและ
นันทนาการ

(ลงทะเบียน) เวลา 12.30 - 13.00 น.

2. สามารถสงตัวแทนการนําเสนอผลงานวิจัย กลุมละไมเกิน 2 คน

บรรยายพิเศษ เวลา 13.30 - 14.00 น.

3. ขั้นตอนการรับสมัครในการนําเสนอผลงานวิจัย และเขารวมฟง ดังนี้
3.1 กรอกขอมูลสมัครผานหนา web page มหาวิทยาลัยฯ ในการเขารวม
โครงการประชุมวิชาการฯ ที่กําหนด (website : www.surat.psu.ac.th)
3.2 จัดสงผลงานเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยมายังคณะศิลปศาสตรและวิทยาการ
จัดการมายัง E-Mail: wanlabha.b@psu.ac.th

โดย ผศ.ดร.ปาริชาติ มณีมัย (มอ.ตรัง)
นําเสนอผลงานวิจัยกลุมยอย = 14.15 - 16.15 น.
หองที่ 1 หอง UD 266 ประกอบ 3 สาขาวิชา ดังนี้
ภาษาตางประเทศ ,รัฐประศาสนศาสตร และการจัดการทองเที่ยว
และนันทนาการ (ผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 4 ทาน)
หองที่ 2 หอง UD 358 ประกอบ 2 สาขาวิชา ดังนี้
เศรษฐศาสตร และ การจัดการ (ผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทาน)
ตัดสินและมอบรางวัล เวลา 16.20 - 17.00 น.
มอบรางวัล Best Paper 3 รางวัล ของแตละหอง
ณ หอง UD 266 ตึกตัวยู

4. รูปแบบและเกณฑกําหนดในการสงผลงานวิจัย พรอมเกณฑการตัดสิน
เพิ่มเติม (ตามเอกสารแนบ 8)
5. สําหรับผูสมัครเขารวมฟงการนําเสนอผลงานวิจัย ตรวจสอบรายละเอียด
ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามตารางแจง และลงทะเบียนเขารวมงานหนางาน
6. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครตามเอกสารแนบโครงการหนา
web page ของมหาวิทยาลัยฯ (website : www.surat.psu.ac.th)
7. สอบถามขอมูลเพิ่ม 077-355448 / 081-8925550
8. เลื่อนการรับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

หมายเหตุ: ขอความรวมมือผูสมัครทุกทาน ตรวจสอบวัน เวลา และ สถานที่ ในการเขารวมแขงขันอีกครั้ง ในวันที่ 9 ส.ค.59 อีกครั้ง กอนวันเขารวมงานอีกครั้ง
ในกรณีอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว

โครงการนิทรรศการ (เชิญเที่ยวชมนิทรรศการตางๆ) ระหวางวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559
วัน - เวลา / รายการแขงขัน

ระดับ

ประเภท

รูปแบบนิทรรศการ

วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559
 นิทรรศการโครงการสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน
(Tiyan Hanyuyuwenhua)
 นิทรรศการ โครงการตลาดนัดนวัตกรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น (ตลาดนัดนักศึกษา 20 รานคา)

 นิทรรศการ โครงการผลงานนักศึกษาทองเที่ยว

 นิทรรศการ โครงการละครเศรษฐศาสตร

1. นิทรรศการเผยแพรศิลปะวัฒนธรรมของจีน เชน ภาษา การแสดงของวัฒนธรรม
จีน เปนตน
2. ชวงเวลาในการแสดงนิทรรศการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
3. สถานที่แสดงนิทรรศการ ณ หอประชุมวิทยาเขตสุราษฎรธานี
1. ประกวดรานคานําเสนอขายสินคาที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น (จํานวน 20 ราน)
2. ชวงเวลาในการแสดงนิทรรศการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
3. สถานที่แสดงนิทรรศการ ณ เตนทหนาหอประชุมวิทยาเขตสุราษฎรธานี
1. จัดแสดงผลงานนักศึกษาและกิจกรรมของนักศึกษา เชน การนวดสปา ,ผลงาน
การออกแบบบบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึกชุมชน เปนตน
2. ชวงเวลาในการแสดงนิทรรศการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
3. สถานที่แสดงนิทรรศการ ณ หอประชุมวิทยาเขตสุราษฎรธานี
1. การนําเสนอกิจกรรมผานการแสดงละครในเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร ,การเลน
เกมสและการนันทนาการเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร เปนตน

2. ชวงเวลาในการแสดงนิทรรศการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
3. สถานที่แสดงนิทรรศการ ณ หอประชุมวิทยาเขตสุราษฎรธานี
 นิทรรศการ IT.B. Show case (แสดงผลงาน โครงงาน
ของนักศึกษาในหลักสูตร)

1.การแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษาในหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ชวงเวลาในการแสดงนิทรรศการ เวลา 08.00 - 17.00 น.
3. สถานที่แสดงนิทรรศการ ณ หอประชุมวิทยาเขตสุราษฎรธานี

หมายเหตุ
1) คณะกรรมการตัดสินแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิทธิ์ขาด
2) รับสมัคผานเว็บเทานั้น โดยสมัครไดท่ี website : www.surat.psu.ac.th ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 และตรวจสอบรายชื่อผูสมัครผานเว็บไดวันที่ 15 สิงหาคม 2559
3) ขอความรวมมือผูสมัครทุกทาน ตรวจสอบวัน เวลา และ สถานที่ ในการเขารวมแขงขัน ในวันที่ 9 ส.ค.59 อีกครัง้ กอนวันเขารวมงานจริง ในกรณีอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลดังกลาว
** รับสมัครผานเว็บเทานั้น กรณีที่ไมไดสมัครผานเว็บ จะไมรับลงทะเบียนในวันแขงขัน **

