
รายละเอียดการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการ 

และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560  

คณะวิทยาการจัดการ 

วันที่  16 สิงหาคม 2560 

 

กิจกรรมที่ 1   การแข่งขันพิธีกร 

เวลา 09.00 - 10.30                สถานที่ อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

รายการกิจกรรม หลักเกณฑ์/วิธีการ 

1 .ชื่อกิจกรรม  การแข่งขันพิธีกร 

ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาและหรืออุดมศึกษา 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

1. เป็นนักเรียนระดับมัธยมหรือนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

2. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพ เรียบร้อย 

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุระหว่าง  15 - 24 ปี 

1.กติกา 

1.1  ผู้เข้าแข่งขัน แข่งขันเป็นพิธีกรเดียว (ภาคภาษาไทย) 

1.2  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องพุดในหัวข้อเรื่องตามท่ีก าหนด 

1.3  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้เวลาในการแข่งขัน 10นาที 

1.4  ผู้เข้าแข่งขันจัดท าสคิปต์ในการพูดพิธีกร 

1.5  ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา 

2.เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันการเป็นพิธีกร ภาคภาษาไทย 

ในงาน มรย. วิชาการ 2560 

                                 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

2.1 อักขรวิธี 

-  ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การออกเสียง ชัดเจน    10                                            

-  การออกเสียง /ร/, /ล/ การออกเสียงค าควบกล้ า      10                                                    

 -  ไม่มีเสียงสอดแทรก         

(เสียงลมที่พ่น ออกมาทางจมูก/ปาก                        10                                          

2.2 เสียง 

-  ลักษณะโดยธรรมชาติและคุณภาพเสียง                 10                          

-  การเปล่งเสียง (ระดับเสียง)                            10           

2.3 ลีลาการน าเสนอ 

-  บุคลิกภาพ ความสง่างาม ความมั่นใจ                    10                



-  จังหวะและน้ าเสียงค า                                  10           

-  ความเหมาะสมกับเนื้อหา                              10          

-  เวลาการพูด                                            10           

2.4 ไหวพริบปฏิภาณ 

(การตอบค าถาม) 

-  การตอบค าถาม 

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้                           10                 
หมายเหตุ 

(อาจจะบอกเงินรางวัลว่ามีก่ีรางวัล รางวัลอะไรบ้าง) 

ค่าเงินรางวัลการแข่งขันการเป็นพิธีกร 

●  รางวัลที่ 1 มูลค่า 1000 บาท 

●  รางวัลที่ 2 มูลค่า   700 บาท 

●  รางวัลที่ 3 มูลค่า   500 บาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ 2  การแข่งขัน English Speech Contest  

เวลา 10.30 - 12.00           สถานที่ อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

รายการกิจกรรม หลักเกณฑ์/วิธีการ 

2.ชื่อกิจกรรม  การแข่งขัน English Speech 

Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) 

-คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย(ม.4-ม.6) ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่สามจังหวัด

ชายแดนใต้ 

-หัวข้อการแข่งขัน 

"The impacts of globalization on individual, 

local, national and global"  

-การแข่งขันมี2 รอบ รอบที่1 เป็นสุนทรพจน์แบบ

prepared speech (เตรียมสุนทรพจน์ล่วงหน้า) 

และรอบที่2 เป็นสุนทรพจน์แบบ impromptu 

speech (พูดสุนทรพจน์ทันที) เพ่ือหาผู้ชนะ 

1.กติกา 

กติกาส าหรับ Prepared Speech 

1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะได้หัวข้อสุนทรพจน์

ตามท่ีก าหนดเพื่อเตรียมมาพูดก่อนล่วงหน้า 

2. ใช้เวลาในการแข่งขันคนละ3-5 นาที(บวก/ลบ30 

วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลา

ที่ก าหนดตัดนาทีละ1 คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ใน

การแนะน าตัว) ผู้เตือนเวลาจะส่งสัญญาณเพ่ือ

เตือนเวลาเมื่อครบก าหนด4นาทีและอีกครั้งเมื่อ

ครบ 5นาที 

3. ผู้เข้าแข่งขันจับสลากล าดับการแข่งขันในวัน

รายงานตัว 

4. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้บทพูด หรือ Guideline 

ได้แต่ไม่อนุญาตให้ใช้การอ่าน 

5. ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ผู้เข้าแข่งขัน มี

สิทธ์ใช้ภาษาท่าทางได้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้

อุปกรณ์ประกอบ 

กติกาส าหรับ Impromptu Speech 

ผู้เข้าแข่งขันต้องจับสลากเลือกหัวข้อขึ้นมา 1 

หัวข้อ โดยไม่ทราบหัวข้อล่วงหน้า หลังจากจับ

สลากจะให้เวลาเตรียมตัวคนละ 5 นาที และการ

กล่าวสุนทรพจน์ใช้เวลารวมไม่เกิน 3 นาท ี

2.เกณฑ์การตัดสิน 

1. Introduction: Self-introduction, Leading-

in, Coherence, Ending (10Points) 



2. Content: Relatedness to the Theme, 

Language Usage, Comprehensibility, 

Sequence, Conclusion (40 Points) 

3. Voice Usage: Pronunciation, Accent, 

Cluster, Final Sound (30 Points) 

4. Appearance: Body Language, Eye 

Contact, Personality (15 Points) 

5. Time Management: Appropriateness (5 

Points) 

หมายเหตุ 

-ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลและประกาศนียบัตรดังนี้ 

1. รางวัลที่1 ได้รับเงินสด 1,000บาท พร้อมทั้ง

ประกาศนียบัตร 

2. รางวัลที่ 2 ได้รับเงินสด 800บาท พร้อมทั้ง

ประกาศนียบัตร 

3. รางวัลที่ 3 ได้รับเงินสด 500บาท พร้อมทั้ง

ประกาศนียบัตร 

4. รางวัลชมเชย ได้รับประกาศนียบัตร 

-ทั้งนี้อาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ

ประกาศบัตรเช่นเดียวกัน 

-การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ 3   การแข่งขันประกวดภาพถ่าย 

เวลา 13.00 - 15.00           สถานที่  อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

รายการกิจกรรม หลักเกณฑ์/วิธีการ 

3.ชื่อกิจกรรม  การแข่งขันประกวดภาพถ่าย 
-คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 
1.เป็นนักเรียนระดับมัธยม(เทียบเท่า) หรือ นักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ทีมละ1-3 คน ในเขตพ้ืนที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และ แต่ละสถาบันสามารถรวมทีมกันได้ ในหัวข้อ

การแข่งขัน  

ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9   

1.กติกา 
1.1 ทีมเข้าร่วมแข่งขันแต่ละทีมต้องส่งภาพ 1 เรื่อง 
จ านวน 3 ภาพ ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อหลวง 
รัชกาลที่ 9 
1.2 ภาพที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายใหม่ 
ภายใน พ.ศ.2560  ภายใต้แนวคิด ตามรอยพ่อหลวง 
รัชกาลที่ 9 เท่านั้น พร้อมตั้งชื่อภาพ และอธิบาย
แนวคิดประกอบภาพถ่าย 
1.2.1 ภาพถ่ายทุกภาพสามารถถ่ายได้จากกล้องมือ
ถือ และกล้องดิจิตอลเอสแอลอาร์ (D-SLR) หรือ
กล้องมิลเลอร์เลส (Mirrorless) ต้องไม่มีลายน้ า 
ตัวอักษรหรือกราฟิกใดๆ บนภาพ 
1.2.2 สามารถใช้โปรแกรมในการโปรเซส (Process) 
ภาพได้เฉพาะการปรับสี แสง และน้ าหนักภาพ
เท่านั้น ต้องไม่มีการตกแต่งที่ท าให้บิดเบือนความ
จริง หรือต่อเติมภาพ ทั้งนี้จะอยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการตัดสิน 
1.2.3 ส่งไฟล์ดิจิตอลในแบบ JPEG เท่านั้น ทีมเข้า
แข่งขันสามารถส่งผลงานโดยอัพโหลดไฟล์ลง 
Google Drive ส่งมาที่ Chadaporn.s@yru.ac.th 
และกรุณาแจ้งมาที่ผู้ประสานงาน อาจารย์ชฎาภรณ์ 
สวนแสน โทร 087-3935233 ส่งผลงานภาพถ่ายได้
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 7 สิงหาคม 2560 
1.3 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าแข่งขันต้องไม่เคยส่งที่เข้า
แข่งขันที่ไหนมาก่อน และไม่เคยเผยแพร่ทางช่องท่าง
อ่ืนๆ เช่น อินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค สมาทร์โฟร ไอจี 
1.4 ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง 
1.5 หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าแข่งขันไม่เป็นไปตาม

mailto:Chadaporn.s@yru.ac.th


เกณฑ์ ผู้ส่งภาพจะถูกตัดสิทธิ์ 
2.เกณฑ์การตัดสิน 
2.1 สื่อความหมายและแนวคิดการน าเสนอตาม
หัวข้อ ตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9     25 คะแนน 
2.2 ความคิดสร้างสรรค์และมุมมอง     25 คะแนน 
2.3 เทคนิคการถ่ายภาพ                     25 
คะแนน 
2.4 องค์ประกอบของภาพและความสมบรูณ์โดยรวม                                                  
25 คะแนน 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล      1000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1              700 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2              500 บาท 
รางวัลชมเชย ได้รับประกาศบัตร 

*ทั้งนี้อาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ

ประกาศบัตรเช่นเดียวกัน 

หมายเหตุ 
………-…………………………………................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ 4    การแข่งขันน าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

เวลา 13.00 - 14.30                สถานที่ อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ. 

รายการกิจกรรม หลักเกณฑ์/วิธีการ 

4.ชื่อกิจกรรม การแข่งขันน าเสนอสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ 
ระดับ อนุปริญาตรี , ปริญญาตรี 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.  ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องศึกษาอยู่ใน
ระดบัปริญญาตรี (ไม่จ ากัดสาขาวิชา) 
2.  เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว น าเสนอครั้งละ 1 
คน สามารถส่งผู้แข่งขันได้มากกว่า 1 คน 
3.  มีความสามารถในการถ่ายทอด และน าเสนอ
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
4.  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับการเป็น
มัคคุเทศก์ 
 

1.กติกา 
แสดงทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ภาษาไทย ต่อหน้า
คณะกรรมการและผู้เข้าชมการแข่งขันด้วยการ
น าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว และ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Tourism) ว่าหมายถึง "การ
ท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
วิถีชุมชนและเอกลักษณ์สถานที่ โดยนักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของ
วัฒนธรรม และมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเจ้าของ
สถานที่ และเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและ
เอกลักษณ์ของสถานที่ไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นรายได้ของ
ชุมชน แต่เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณค่าของชุมชน
เท่านั้น" ผู้เข้าแข่งขันต้องบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งไปสู่ความ
ผูกพันและประสบการณ์อันแท้จริง 
ซึ่งได้มาจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของพ้ืนที เชิญให้อยากไปเที่ยวสัมผัสกับสถานที่
ท่องเที่ยวนั้น  โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ 
 รอบคัดเลือก  
 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันน าเสนอข้อมูลการน า
ชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี 
และนราธิวาส ซึ่งสามารถจัดท า Power Point 
ส าหรับน าเสนอด้วยตนเองโดยจัดเตรียมล่วงหน้าได้  
เพ่ือน าเสนอต่อหน้าคณะกรรมและผู้เข้าชมการ



แข่งขันได้ โดยใช้เวลาน าเสนอ ไม่เกิน 5 นาที 
คัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 5 คน เข้าแข่งขันรอบ
ชิงชนะเลิศ (ส่งก่อนวันแข่งขันล่วงหน้า 1 วัน Email: 
suphawini.l@yru.ac.th)  
 รอบชิงชนะเลิศ  
 ผู้เข้ารอบจับฉลากเลือกหัวข้อที่ต้องน าเสนอ 
คนละ 1 หัวข้อ ใช้เวลาในการน าเสนอไม่เกิน 5 นาที 
พร้อมทั้งตอบค าถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าส าหรับงานมัคคุเทศก์ จากคณะกรรมการ 1 
ค าถาม ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 คน จะเป็นผู้ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศ อันดับ 
1 ตามล าดับ 

ภาพที่ใช้บรรยายส าหรับการแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ ได้แก่ 
1. เรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิมจาม บ้านน้ าเชี่ยว จ.
ตราด 
2.เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้าน: บ้านบางละ
มุง จ.ชลบุร ี
3. เรียนรู้สังคโลกบ้านเกาะน้อย จ.สุโขทัย 
4.เรียนรู้การท าอาหารพื้นบ้านด่านซ้าย จ.
เลย 
5. เรียนรู้การทาลูกปัดแบบโบราณ จ.
สุพรรณบุรี 

2.เกณฑ์การตัดสิน 
1. เนื้อหาข้อมูล   10  คะแนน 
2. ทักษะการใช้ภาษา  10  คะแนน 
3. ล าดับขั้นการพูด  10  คะแนน 
4. เทคนิคการน าเสนอ  10  คะแนน 
5. บุคลิกภาพ ท่าทาง น้ าเสียง 10  คะแนน 
6. การแก้ไขปัญหาเฉพาหน้า 10  คะแนน 
  รวม  60  คะแนน 
หมายเหตุ 



สิ่งที่คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันจัดเตรียมให้ 
1. จอภาพ 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. โสตทัศนูปกรณ์ 
 
รางวัล 
1.  ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับประกาศนียบัตร 
เงินรางวัล 500 บาท 
2.  ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับ
ประกาศนียบัตร เงินรางวัล 300 บาท 
3.  ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับ
ประกาศนียบัตร เงินรางวัล 200 บาท 
4.  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับของที่ระลึก
พร้อมประกาศนียบัตร 
 
ติดต่อ  
อ.ศุภาวิณี กิติวินิต เบอร์ 081-9693693 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


