
วัน - เวลา / รายการแขงขัน ระดับ ประเภท เงื่อนไขเพิ่มเตมิในการแขงขัน

วันที่  18  สงิหาคม 2562

 โครงการแขงขันตอบปญหาเศรษฐศาสตร ม.ปลาย ทีม 1.รับสมัครนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย

(ลงทะเบยีน) เวลา 08.30 - 09.00 น. 2.รับสมัครทีมละ 2 คน (จํานวน 20 ทมี) รับสมัครโรงเรยีนไมเกิน 2 ทีม

(สอบรอบคัดเลอืก) เวลา 09.30 - 10.15 น. 3.รบัสมัครผานหนา web page มหาวิทยาลัยฯ (website : www.surat.psu.ac.th)

(แขงขันรอบชงิชนะเลิศ)  เวลา 10.30 - 11.45 น. 4.สอบถามขอมูลเพ่ิม 077-278873 / 089-7620145

ณ UD 358 ชั้น 3 ตกึตวัยู 5.กตกิาการแขงขันเพิ่มเตมิ ตามเอกสารแนบ 1

6.รับสมัครตั้งแตบัดน้ี  ถงึวันที่ 9 สงิหาคม 2562

วันที่  18  สงิหาคม 2562

 โครงการ PSU Chinese Singing Contest 2019  

(ประกวดรองเพลงภาษาจนีกลาง) ระดับ ม.ตน ,ม.ปลาย 

และระดับอุดมศกึษา

เด่ียว

1.การประกวดแขงขันม ี1 ประเภท  คือ ประเภทเดี่ยว

(ลงทะเบยีน) เวลา 12.45 - 13.15 น. 2.ผูเขาแขงขันสามารถเลอืกประกวดแขงขัน 2 ระดับ คอื ระดับมัธยมศกึษาหรอื

เทยีบเทา(พิธเีปดการแขงขัน) เวลา 13.15 - 13.30 น. ระดับมัธยมศกึษา และระดับอุดมศกึษา

(การแสดงเปดงาน ) เวลา 13.30 - 13.45 น. 3.รับจํานวนผูสมัครนักเรยีน นักศกึษา จํานวน 60 คน (ระดับมัธยมศกึษาไมเกิน 1 คน 

(ดารแขงขันรองเพลงจนี) เวลา 13.45 - 15.30 น. ตอ 1 สถาบัน และระดับอุดมศกึษา ไมเกนิ 2 คน ตอ 1 สถาบัน)

(พิธปีด) เวลา 15.30 - 17.00 น. 4.ผูเขาแขงขันจะตองมสีัญชาตไิทยแตกําเหนดิ และมีบิดา มารดา สัญชาตไืทย

ประกาศผลและมอบของรางวัล 5.กรอกรายละเอยีดในใบสมัครพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบาน

ณ UD 358 ชั้น 3 ตกึตวัยู 6.ผูเขาแขงขันสงไฟลเพลง (Backing track) ในรูปแบบMP3 ที่ตองการแขงขัน

ตารางการแขงขันทักษะทางวชิาการและการประชุมวชิาการ  ป 2562

คณะศลิปศาสตรและวทิยาการจัดการ

โครงการแขงขันทักษะ

มัธยมศกึษา 

และ 

อุดมศกึษา



วัน - เวลา / รายการแขงขัน ระดับ ประเภท เงื่อนไขเพิ่มเตมิในการแขงขัน

วันที่  18  สงิหาคม 2562

7.สงใบสมัคร พรอมแนบไฟลเพลง และสงผานระบบ E-Mail มายัง

Chinese.suratpsu@hotmail.com (รับสมัครผ่าน E-MAIL ดังกล่าวเท่านัน)

8.ผูเขาแขงขันควรอาน กฎ กติกา และระเบียบตางๆ   ที่เกี่ยวกับการแขงขันใหเขาใจเพื่อ

ผลประโยชนสูงสุดของทานเอง หรอื สแกน QR CODE ผานบนโปสเตอร

ประชาสัมพันธได ตามเอกสารแนบ 2

9.สอบถามขอมูลเพ่ิม 077-278873 / 095-0562685

10.รับสมัครตั้งแตบัดน้ี ถงึวันที่ 9 สงิหาคม 2561

วันที่  18  สงิหาคม 2561

 โครงการ PSU English Singing Contest 2019: ENGLISH

 IS AN INTERNATIONAL LANGUAGE ระดับ ม.ตน

ม.ตน เดี่ยว

1.การประกวดแขงขันม ี1 ประเภท  คอื ประเภทเดี่ยว

(ลงทะเบยีน) เวลา 07.30 - 08.15 น. 2.ผูเขาแขงขันสามารถเลอืกประกวดแขงขัน 3 ระดับ คอื ระดับ ม.ตน / ม.ปลาย ,ปวช /

(รอบคัดเลอืก) เวลา 08.31 - 09.30 น. และอุดมศกึษา) 

(แขงขันรอบชงิชนะเลิศ)  เวลา 13.16  - 14.00 น. 3.แตละโรงเรยีนสามารถรวมแขงขันไดไมจํากัดจํานวน 

(ประกาศผล) เวลา 16.15 น. 4.ผูเขาแขงขันตองเตรยีม CD/ DVD หรอื backing track มาเอง

สถานที่รอบคัดเลอืกชวงเชา 5.ผูเขาแขงขันตองแจงชื่อเพลงที่ใชในการแขงขันท้ังรอบคัดเลอืกและรอบชงิชนะเลศิ

ณ เวทกีลางตกึตวัยู (หรอืเวทลีานซุมเปปซี่) พรอมกับการสมัครผานหนา web  page ของมหาวิทยาลัยฯ

สถานที่รอบชงิชนะเลศิ 6.รับสมัครผานหนา web page มหาวทิยาลัยฯ (www.surat.psu.ac.th)

ณ เวทกีลางตกึตวัยู (หรอืเวทลีานซุมเปปซี่) 7.ผูเขาแขงขันควรอาน กฎ กติกา และระเบียบตางๆที่เกี่ยวกับการแขงขันใหเขาใจเพื่อ

ผลประโยชนสูงสุดของทานเอง 

8. สอบถามขอมูลเพ่ิม 077-278873 / 095-0562685



วัน - เวลา / รายการแขงขัน ระดับ ประเภท เงื่อนไขเพิ่มเตมิในการแขงขัน

วันที่  18  สงิหาคม 2561

9. รายละเอยีดเพ่ิมเตมิการสมัครและใบสมคัร ตามเอกสารแนบ 3

หนา web page  ของมหาวทิยาลัยฯ (website : www.surat.psu.ac.th)

10. รับสมัครตั้งแตบัดน้ี  ถงึวันที่ 9 สงิหาคม 2561

 โครงการ PSU English Singing Contest 2019: ENGLISH

 IS AN INTERNATIONAL LANGUAGE  ระดับ ม.ปลาย

ม.ปลาย / 

ปวช.

เด่ียว

1.การประกวดแขงขันม ี1 ประเภท  คอื ประเภทเดี่ยว

(ลงทะเบยีน) เวลา 07.30 - 08.15 น. 2.ผูเขาแขงขันสามารถเลอืกประกวดแขงขัน 3 ระดับ คอื ระดับ ม.ตน / ม.ปลาย ,ปวช /

(รอบคัดเลอืก) เวลา 09.46 -10.45 น.  และอุดมศกึษา) 

(แขงขันรอบชงิชนะเลิศ)  เวลา 14.16 - 15.00 น. 3.แตละโรงเรยีนสามารถรวมแขงขันไดไมจํากัดจํานวน 

(ประกาศผล) เวลา 16.15 น. 4.ผูเขาแขงขันตองเตรยีม CD/ DVD หรอื backing track มาเอง

สถานที่รอบคัดเลอืกชวงเชา 5.ผูเขาแขงขันตองแจงชื่อเพลงที่ใชในการแขงขันท้ังรอบคัดเลอืกและรอบชงิชนะเลศิ

ณ เวทกีลางตกึตวัยู (หรอืเวทลีานซุมเปปซี่) พรอมกับการสมัครผานหนา web  page ของมหาวิทยาลัยฯ

สถานที่รอบชงิชนะเลศิ 6. รับสมัครผานหนา web page มหาวทิยาลัยฯ (www.surat.psu.ac.th)

ณ เวทกีลางตกึตวัยู (หรอืเวทลีานซุมเปปซี่) 7.ผูเขาแขงขันควรอาน กฎ กติกา และระเบียบตางๆที่เกี่ยวกับการแขงขันใหเขาใจเพื่อ

ผลประโยชนสูงสุดของทานเอง 

8. สอบถามขอมูลเพ่ิม 077-278873 / 094-5925668

9. รายละเอยีดเพ่ิมเตมิการสมัครและใบสมคัร ตามเอกสารแนบ 3

หนา web page  ของมหาวทิยาลัยฯ (website : www.surat.psu.ac.th)

10. รับสมัครตั้งแตบัดน้ี  ถงึวันที่ 9 สงิหาคม 2561



วัน - เวลา / รายการแขงขัน ระดับ ประเภท เงื่อนไขเพิ่มเตมิในการแขงขัน

วันที่  18  สงิหาคม 2561

 โครงการ PSU English Singing Contest 2019: ENGLISH

 IS AN INTERNATIONAL LANGUAGE ระดับอุดมศกึษา

อุดมศกึษา เดี่ยว

1.การประกวดแขงขันม ี1 ประเภท  คอื ประเภทเดี่ยว

(ลงทะเบยีน) เวลา 07.30 - 08.15 น. 2.ผูเขาแขงขันสามารถเลอืกประกวดแขงขัน 3 ระดับ คอื ระดับ ม.ตน /

(รอบคัดเลอืก) เวลา 11.01 -12.00 น. ม.ปลาย ,ปวช / และอุดมศกึษา) 

(แขงขันรอบชงิชนะเลิศ)  เวลา 15.16 - 16.00 น. 3.แตละโรงเรยีนสามารถรวมแขงขันไดไมจํากัดจํานวน 

(ประกาศผล) เวลา 16.15 น. 4.ผูเขาแขงขันตองเตรยีม CD/ DVD หรอื backing track มาเอง

สถานที่รอบคัดเลอืกชวงเชา 5.ผูเขาแขงขันตองแจงชื่อเพลงที่ใชในการแขงขันท้ังรอบคัดเลอืกและรอบชงิชนะเลศิ

ณ เวทกีลางตกึตวัยู (หรอืเวทลีานซุมเปปซี่) พรอมกับการสมัครผานหนา web  page ของมหาวิทยาลัยฯ

สถานที่รอบชงิชนะเลศิ 6. รับสมัครผานหนา web page มหาวทิยาลัยฯ (www.surat.psu.ac.th)

ณ เวทกีลางตกึตวัยู (หรอืเวทลีานซุมเปปซี่) 7.ผูเขาแขงขันควรอาน กฎ กติกา และระเบียบตางๆที่เกี่ยวกับการแขงขันใหเขาใจเพื่อ

ผลประโยชนสูงสุดของทานเอง 

8. สอบถามขอมูลเพ่ิม 077-278873 / 094-5925668

9. รายละเอยีดเพ่ิมเตมิการสมัครและใบสมคัร ตามเอกสารแนบ 3

หนา web page  ของมหาวทิยาลัยฯ (website : www.surat.psu.ac.th)

10. รับสมัครตั้งแตบัดน้ี  ถงึวันที่ 9 สงิหาคม 2561

โครงการอบรมเสวนา บรรยายแนะนําความรู

วันที่  18  สงิหาคม 2561

 โครงการพชิติหลักไวยากรณ HSK 3 เด่ียว 1. นักเรยีน นักศกึษา หรอืผูท่ีสนใจ  จํานวน 250 คน  (หากผูสมัครครบตามจํานวนที่

กําหนด ขอปดรับการสมัคร)

(ลงทะเบยีน) เวลา 11.00 - 11.30 น. 2. ผูสมัครมคีวามรูพ้ืนฐานดานภาษาจนีประมาณระดับ HSK 1 - 3

นักเรยีน 

นักศกึษา 

หรอืผูท่ีสนใจ



วัน - เวลา / รายการแขงขัน ระดับ ประเภท เงื่อนไขเพิ่มเตมิในการแขงขัน

วันที่  18  สงิหาคม 2561

อบรมความรูหลักไวยากรณ HSK 3 3. รับสมัครผานโรงเรียนตนสังกดั (เพื่อรวบรวมรายชื่อ)

เวลา 11.30 - 16.00 น. 4. ผูสนใจสามารถสมคัรเขารวมโครงการโดยการสแกนผาน QR CODE บน

พิธปีดโครงการ โปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ ตามเอกสารแนบ 4 หรอื ประชาสัมพันธ

เวลา 16.00 - 17.00 น. เว็ปเพจเฟสบุค Chinese PSU surat

ณ UD 266 ชั้น 2 ตกึตวัยู 5. สอบถามขอมูลเพ่ิมเตมิ 077-278873 / 063-1951989

 6. รับสมัครตั้งแตบัดน้ี  ถงึวันที่ 9 สงิหาคม 2562

รายการนทิรรศการ รูปแบบนทิรรศการ / เวลา และสถานที่

โครงการนทิรรศการ (เชญิเที่ยวชมนิทรรศการตางๆ ฟรไีมมคีาใชจายใดๆ) ระหวางวันที่ 18 - 19 สงิหาคม 2562

วันที่ 18 - 19  สงิหาคม 2562

 นทิรรศการโครงการตลาดนัดหนาเขา              

(ตลาดนัดนักศกึษา 15 รานคา)
1. นทิรรศการนักศกึษาออกรานจํานวน 15 รานคา และขายสนิคาประเภทอาหารและ

ผลติภัณฑที่เปนภูมปิญญาทองถิ่นหรอืสนิคานวัตกรรมใน  14 จังหวัดภาคใต

2. ชวงเวลาในการแสดงนทิรรศการ เวลา 08.30 - 16.30 น.

3. สถานท่ีแสดงนทิรรศการ ณ บรเิวณเตนทหนาหอประชุมวทิยาเขตสุราษฎรธานี

 โครงการเปดโลกการทองเที่ยวผานกจิกรรม

นันทนาการ

1.กจิกรรมนันทนาการของสาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวและนันทนาการท่ีนําเสนอใน

รูปแบบกิจกรรม เกม ท่ีมคีวามหลากหลายมาเปนสื่อใหผูเขารวมมคีวามรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการทองเท่ียวในทองถิ่น และประเทศไทยผานกิจกรรมที่ไดรับความสนุกสนาน

 และประสบการณท่ีมคีุณคาจากการเขารวมกิจกรรม

2. ชวงเวลาในการแสดงกจิกรรม เวลา 08.30 - 16.30 น.

3. สถานท่ีแสดงนทิรรศการ ณ พื้นท่ีภายในหอประชุมวทิยาเขตสุราษฎรธานี

ผูดําเนินการ

สาขาวชิาการจัดการ

สาขาวชิาการจัดการ

ทองเที่ยวนันทนาการ



รายการนทิรรศการ รูปแบบนทิรรศการ / เวลา และสถานที่

โครงการนทิรรศการ (เชญิเที่ยวชมนิทรรศการตางๆ ฟรไีมมคีาใชจายใดๆ) ระหวางวันที่ 18 - 19 สงิหาคม 2562

วันที่ 19  สงิหาคม 2562

 โครงการสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน

1. นทิรรศการเผยแพรศลิปะวัฒนธรรมของจนี ภาษา การแสดงของวัฒนธรรมจนี เชน

 การชงชาจนี การตัดกระดาษจนี ประชาสัมพันธการสอบวัดระดับภาษาจนี (HSK) 

เปนตน

2. ชวงเวลาในการแสดงนทิรรศการ เวลา 09.00 - 15.00 น.

3. สถานท่ีแสดงนทิรรศการ ณ พื้นท่ีภายในหอประชุมวทิยาเขตสุราษฎรธานี

หมายเหตุ

1)  คณะกรรมการตัดสินแตงตัง้โดยมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร วทิยาเขตสุราษฎรธาน ีการตัดสนิของคณะกรรมการถอืเปนสทิธิ์ขาด 

2) ขอความรวมมอืผูสมัครทุกทาน ตรวจสอบวัน เวลา และ สถานท่ี ในการเขารวมแขงขันอกีครัง้ ในวันท่ี 9 ส.ค.62 อกีครัง้ กอนวันเขารวมงาน ในกรณอีาจมกีารเปลี่ยนแปลง

   ขอมูลดังกลาว

 **  รับสมัครผานเว็บ และผานระบบ E-Mail ของโครงการนั้นๆ เทาน้ัน  กรณทีี่ไมไดสมัครผานเตามขอมูลดังกลาว จะไมรับลงทะเบยีนในวันแขงขัน **

ผูดําเนินการ

สาขาวชิา

ภาษาตางประเทศ



 



 



 



 


