
ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เร่ือง การรับสมัครประกวดดาวเดอบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ด้วยสโมสรนักศึกษ'า ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการประกวด 
ดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประขุม ๑ มหาวิทยาลัยราฃภัฏ 
สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ ื่อเป ิดโอกาสให้น ักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองบนเวที 
ที่เหมาะสม และมีความมั่นใจและความกล้าแสดงออก มีแนวคิดในการสร้างคุณธรรมแก่ตนเอง

อาศ ัยอำนาจตามความในคำส ั่งมหาว ิทยาล ัยราขภ ัฏสงขลา ท่ี ๔๒๒๙/๒๕๖๒ เรื่อง 
มอบหมายงานและมอบอำนาจให ้คณบดีปฏิบ ัต ิราชการแทนอธิการบดี ข้อ ๓ (๑๓) ส่ัง ณ วันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๑ จึงขอประกาศรับสมัครประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑. การประกวดดาวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑.® คุณสมน้ตผู้สมัคร

๑.๑.๑ เป็นนักศึกษาเพศหญิงของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท ี่เข ้าป ีการศ ึกษา
๒๕๖๒ เท่านั้น

๑.๑.๒ มีบุคลิกภาพ กิริยาท่าทางที่ดี มีความรอบรู้ มีมบุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ 
ในตัวเอง และสุขภาพดี ใม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ

๑.๑.๓ ไม่เคยมีประวัต ิอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความ 
ประพฤติหรือประวัติความประพฤติอ ันเป็นที่ร ังเก ียจของสังคม อาทิ เซ่น การถ ่ายภาพคิลป ี ก ึ่งเปลือย 
โปีเปลือย หรือภาพที่เข ้าข่ายล่อแหลม ตีพิมพ์ในสื่อ สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง  ๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่อสังคม 
ออนไลน์อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่มหาวิทยาลัยราซภัฏสงขลา 

๑.๒ หลักฐาบในการสมัคร
๑.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ขุด
๑.๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน ๑ ขุด
๑.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน จำนวน ๑ ขุด
๑.๒.๔ รูปถ่ายสิขนาด ๕* ๖ น้ิว ครึ่งตัว จำนวน ๑ รูป
๑.๒.๕ รูปถ่ายสีขนาด ๕* ๖ น้ิว เต็มตัว จำนวน ๑ รูป

๑.๓ เกณฑก์ารประกวด
เกณฑ์การลัตสิบ ทะแบน

๑.๓.๑ การเปดิตวัผูเ้ขา้ประกวด (๓0 คะแบบ)
๑.๓.๑.๑ รูปร่าง หน้าตา และผิวพรรณ ๑๐
๑.๓.๑.๒ บุคลิกภาพ และความมั่นใจ (การเดิน การไหว้) ๑๐
๑.๓.๑.๓ การแนะนำตัว สำเนียงการพูด อักขระ ๑ 0

๑ .๓.๒ การนำเสนอกิจกรรมจิตอาสา (๔๐ คะแนน)
๑.๓.๒.๑ รูปแบบกิจกรรม (จิตอาสา)

- ประโยซนํที่สังคมได้รับและสามารถต่อยอดได้ (๑๐)
- กระบวนการในการทำงาน (PDCA) (๑๐)

๒๐



๒

เกณฑ์การทัดสิน คะแนน
๑.๓.๒.๒ การนำเสนอ (เทคนิคการพูด) เวลา ๑๐ นาที 

กรณีท ี่เกิน หักนาทีละ ๑ คะแนน
- เทคนิคการพูด (๑๐)
- อวัจนภาษา (๔)
- ความน่าสนใจในการนำเสนอ (๔)

๒๐

๑.๓.๓ การดอนคำถาม (๔๐ คะแนน)
๑.๓.๓.๑ ไหวพริบและความคิดสร้างสรรคํในการตอบ 

คำถาม
๑๔

๑ . ๓.๓.๒ ตอบคำถามตรงประเด็น <9) (ร̂
๑ . ๓.๓.๓ ความมั่นใจในการตอบคำถาม ๑๐

๑.๓.๔ คะแนนช่วงเกีบตัว (๑๐ คะแนน)
๑.๓ .๔.๑ มบุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้เช้าประกวด ๔
๑.๓.๔.๒ ความตรงต่อเวลา ๓
๑ . ๓.๔.๓ ความตั้งใจในการแกซ้อม ๒

รวมคะแนนท๊ังสิน ๑๒๐
๑.๔ รางวัลผู้ชนะ

๑.๔.๑ รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล  ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย 
๑.๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัล  ๆ ละ ๘๐๐ บาท 
๑.๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัล  ๆ ละ ๖๐๐ บาท 
๑.๔.๔ รางวัลชมเชย ๑ รางวัล  ๆ ละ ๓๐๐ บาท

๒. การประกวดเดอนคณะเทคโนโลยีอุดสาหกรรม 
๒.๑ คุณสมบํตผู้สมัคร

๒.๑.๑ เบ็เนนักศึกษาเพศขายชองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เช้าปีการศึกษา
๒๔๖๒ เท่านั้น

๒.๑.๒ มีบุคลิกภาพ กิริยาท่าทางที่ดี มีความรอบรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความ 
ความมั่นใจในตัวเอง และสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ

๒.๑.๓ ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความ 
ประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิ เซ่น การถ่ายภาพศิลปี กึ่งเปลือย โป็ 
เปลือย หรือภาพที่เช้าข่ายล่อแหลม ดีพิมพัในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง  ๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่อสังคมออนใลนั 
อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่มหาวิทยาลัยราซภัฏสงขลา

๒.๒ หลักฐานโนการสมัคร
๒.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ชุด
๒.๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน ๑ ชุด
๒.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ชุด
๒.๒.๔ รูปถ่ายสีขนาด ๔ * ๖ น้ิว คร่ึงตัว จำนวน ๑ รูป
๒.๒.๔ รูปถ่ายสีขนาด ๔ * ๖ น้ิว เต็มตัว จำนวน ๑ รูป



๓

๒.๓ เกณฑก์ารประกวด
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน

๒.๓.® การเปดิตวัผ ู้เขา้ประกวด (๓๐ คะแนน)
๒.๓.๑.๑ รูปร่าง หน้าตา และผิวพรรณ ๑๐
๒.๓ .๑ .๒ บุคลิกภาพ และความมั่นใจ (การเดิน การไหว้) ๑๐
๒.๓.๑.๓ การแนะนำตัว สำเนียงการพูด อักชระ ๑ 0

๒.๓.๒ การนำเสนอกิจกรรมจํตอาสา (๔๐ คะแนน)
๒.๓.๒.๑ รูปแบบกิจกรรม (จิตอาสา)

- ประโยชน์ที่สังคมได้รับและสามารถต่อยอดได้ (๑๐)
- กระบวนการในการทำงาน (PDCA) (๑๐)

๒๐

๒.๓ .๒.๒ การนำเสนอ (เทคนิคการพูด) เวลา ๑๐ นาที 
กรณีที่เกิน หักนาทีละ ๑ คะแนน
- เทคนิคการพูด (๑๐)
- อวัจนภาษา (๔)
- ความน่าสนใจในการนำเสนอ (๔)

๒๐

๒.๓.๓ การดอนคำถาม (๔๐ คะแนน)
๒.๓ .๓ .๑ ไหวพริบและความคิดสร้างสรรคํในการตอบ 

คำถาม
๑ (£1

๒.๓ .๓ .๒ ตอบคำถามตรงประเด็น ๑๔
๒.๓ .๓ .๔ ความมั่นใจในการตอบคำถาม ๑๐

๒.๓.๔ คะแนนช่วงเกินตัว (๑๐  คะแนน)
๒.๓ .๔.๑ มบุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าประกวด ๔
๒.๓ .๔.๒ ความตรงต่อเวลา ๓
๒.๓.๔.๓ ความต้ังใจในการ'ฝึกซ้อม ๒

รวมคะแนนท้ังลิบ ๑๒๐

๒.๔ รางวัลผู้ชนะ
๔.๑ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย 
๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๘๐๐ บาท 
๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๖๐๐ บาท 
๔.๔ รางวัลชมเชย ๒ รางวัล  ๆ ละ ๓๐๐ บาท

๓. การประกวดคาวเทยม

๒๔๖๒ เท่านั้น

๓.๑ คุณสมบ้ตผู้สมัคร
๓.๑.๑ เป ็นน ักศ ึกษาเพศชายของคณะเทคโนโลยีอ ุตสาหกรรมท ี่เข ้าป ีการศ ึกษา

๓.๑.๒ มีบุคลิกภาพ กิริยาท่าทางที่ดี มีความรอบรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ 
ในตัวเอง และสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ



๓.๑.๓ ไม่เคยมีประวัต ิอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความ 
ประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่ร ังเกียจของสังคม อาทิ เซ่น การถ่ายภาพศิลป ๋ กึ่งเปลือย 
โปิเปลือย หรือภาพที่เข ้าข่ายล่อแหลม ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง  ๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่อสังคม 
ออนไลน์อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่มหาวิทยาลัยราซภัฏสงขลา

๓.๒ หลักฐานในการสมัคร
๓.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ชุด
๓.๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน ๑ ชุด
๓.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด
๓.๒.๔ รูปถ่ายสีขนาด ๔* ๖ น้ิว คร่ึงตัว จำนวน ๑ รูป
๓.๒.๔ รูปถ่ายสีขนาด ๔ * ๖ น้ิว เต็มตัว จำนวน ๑ รูป

๓.๓ เกณฑ์การประกวด
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน

๓.๑ การเปดิตวัผูเ้ข้าประกวด (๔๐ คะแนน)
๓.๑.๑ รูปร่าง หน้าตา และผิวพรรณ ๒๐
๓.๑.๒ บุคลิกภาพ และความมั่นใจ (การเดิน การไหว้) ๑๔
๓.๑.๓ การแนะนำตัว สำเนียงการพูด อักขระ ๑๔

๓.๒ การคอบคำถาม (๔๐ คะแนน)
๓.๒.๑ ไหวพริบและความคิดสร้างสรรคํในการตอบ 

คำถาม
๒๐

๓.๒.๒ ตอบคำถามตรงประเด็น ๑๐
๓.๒.๓ ความมั่นใจในการตอบคำถาม ๑๐

๓.๓ คะแนนช่วงเกบตัว («๐  คะแนน)
๓.๓.๑ มนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าประกวด ๔
๓.๓.๒ ความตรงต่อเวลา ๓
๓.๓.๓ ความตั้งใจในการฝ็กซ้อม ๒

รวมคะแนนท่ีงส้ิน «๐๐

๓.๔ รางวัลผู้ชนะ
รางวัลชนะเลิศ ได้รับสายสะพาย

๔. การตัดสิน
๔.๑ การตัดสินชองคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
๔.๒ ในกรณีที่มีนีญหา ใช้หลักเกณฑ์ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง 

การรับสมัครประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นผู้ 
วินิจฉัยชี้ขาด



๕. กำหนดการรับสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครต้องทำการยื่นใบสมัครเข้าประกวดด้วยตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสโมสรนักศึกษา อาคาร ๗๔ คณะเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด  ๆ ท้ังส้ิน โดยให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ นายกสโมสรนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในกรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ นายพุฒิพงศ์ คงเอียง หมายเลข 
โทรศัพท์ ๐๙ ๘๐๔๙ ๔๘๖๖ ผู้ประสานงานกำหนดการจัดกิจกรรมเก็บตัวผู้เข้าประกวด

๕.๒ ฝ่ายตรวจสอบเอกสารจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมบัติพร้อม 
กัน ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. และประกาศผล ณ ห้องสโมสรนักศึกษา อาคาร ๗๔ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันทีV่ia/สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

%
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร/วีระขัย แสงฉาย) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม




