ประกาศคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
เรือ่ ง การรับสมัครประกวดดาวเดอบคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ด้วยสโมสรนักศึกษ'า ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการประกวด
ดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประขุม ๑ มหาวิท ยาลัยราฃภัฏ
สงขลา โดยมีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ เปิด โอกาสให้น ัก ศึก ษาได้แ สดงออกถึง ความสามารถของตนเองบนเวที
ที่เหมาะสม และมีความมั่นใจและความกล้าแสดงออก มีแนวคิดในการสร้างคุณธรรมแก่ตนเอง
อาศัย อำนาจตามความในคำสั่ง มหาวิท ยาลัย ราขภัฏ สงขลา ที่ ๔๒๒๙/๒๕๖๒ เรื่อ ง
มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ค ณบดีป ฏิบ ัต ิร าชการแทนอธิก ารบดี ข้อ ๓ (๑๓) สั่ง ณ วัน ที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๖๑ จึงขอประกาศรับสมัครประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑. การประกวดดาวคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
๑.® คุณสมน้ตผูส
้ มัคร
๑.๑.๑ เป็น นัก ศึก ษาเพศหญิงของคณะเทคโนโลยีอ ุต สาหกรรม ที่เข้า ปีก ารศึก ษา
๒๕๖๒ เท่านั้น
๑.๑.๒

มีบุคลิกภาพ กิริยาท่าทางที่ดี มีความรอบรู้ มีมบุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ
ในตัวเอง และสุขภาพดี ใม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ
๑.๑.๓ ไม่เคยมีป ระวัต ิอ าชญากรรมหรือ ประกอบอาชีพ ผิด กฎหมายหรือ มีค วาม
ประพฤติห รือ ประวัต ิค วามประพฤติอ ัน เป็น ที่ร ัง เกีย จของสัง คม อาทิ เซ่น การถ่า ยภาพคิล ปี กึ่ง เปลือ ย
โปีเปลือ ย หรือ ภาพที่เข้าข่า ยล่อ แหลม ตีพิมพ์ในสื่อ สิ่งพิม พ์ป ระเภทต่าง ๆ หรือ แพร่ภ าพผ่านสื่อ สังคม
ออนไลน์อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่มหาวิทยาลัยราซภัฏสงขลา
๑.๒ หลักฐาบในการสมัคร

๑.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
๑.๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
๑.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน
๑.๒.๔ รูปถ่ายสิขนาด ๕* ๖ นิ้ว ครึ่งตัว
๑.๒.๕ รูปถ่ายสีขนาด ๕* ๖ นิ้ว เต็มตัว

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๑.๓ เกณฑ์การประกวด
เกณฑ์การลัตสิบ
๑.๓.๑ การเปิดตัวผูเ้ ข้าประกวด (๓0 คะแบบ)
๑.๓.๑.๑ รูปร่าง หน้าตา และผิวพรรณ
๑.๓.๑.๒ บุคลิกภาพ และความมั่นใจ (การเดิน การไหว้)
๑.๓.๑.๓ การแนะนำตัว สำเนียงการพูด อักขระ
๑.๓.๒ การนำเสนอกิจกรรมจิตอาสา (๔๐ คะแนน)
๑.๓.๒.๑ รูปแบบกิจกรรม (จิตอาสา)
- ประโยซนํที่สังคมได้รับและสามารถต่อยอดได้ (๑๐)
- กระบวนการในการทำงาน (PDCA)
(๑๐)

๑
๑
๑
๑
๑

ขุด
ขุด
ขุด
รูป
รูป

ทะแบน
๑๐
๑๐
๑0
๒๐

๒

เกณฑ์การทัดสิน
๑.๓.๒.๒ การนำเสนอ (เทคนิคการพูด) เวลา ๑๐ นาที
กรณีท ี่เกิน หักนาทีละ ๑ คะแนน
- เทคนิคการพูด
(๑๐)
- อวัจนภาษา
(๔)
- ความน่าสนใจในการนำเสนอ
(๔)

คะแนน
๒๐

๑.๓.๓ การดอนคำถาม (๔๐ คะแนน)
๑.๓.๓.๑ ไหวพริบและความคิดสร้างสรรคํในการตอบ
คำถาม
๑ . ๓.๓.๒ ตอบคำถามตรงประเด็น
๑ . ๓.๓.๓ ความมั่นใจในการตอบคำถาม

๑๔
<9)(ร^

๑๐

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

๔
๓
๒

รวมคะแนนทัง๊ สิน
๑.๔ รางวัลผูช้ นะ

๑๒๐

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. การประกวดเดอนคณะเทคโนโลยีอดุ สาหกรรม
๒.๑ คุณสมบํตผูส้ มัคร
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 การถ่า ยภาพศิล ปี กึ่งเปลือย โป็
เปลือย หรือภาพที่เช้าข่ายล่อแหลม ดีพิมพัในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่อสังคมออนใลนั
อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่มหาวิทยาลัยราซภัฏสงขลา

๒.๒ หลักฐานโนการสมัคร

๒.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
๒.๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
๒.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน
๒.๒.๔ รูปถ่ายสีขนาด ๔* ๖ นิ้ว ครึ่งตัว
๒.๒.๔ รูปถ่ายสีขนาด ๔* ๖ นิ้ว เต็มตัว

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ รูป
๑ รูป

๓

๒.๓ เกณฑ์การประกวด
เกณฑ์การตัดสิน
๒.๓.® การเปิดตัวผู้เข้าประกวด (๓๐ คะแนน)
๒.๓.๑.๑ รูปร่าง หน้าตา และผิวพรรณ
๒.๓ .๑ . ๒ บุคลิกภาพ และความมั่นใจ (การเดิน การไหว้)
๒.๓.๑.๓ การแนะนำตัว สำเนียงการพูด อักชระ

๒.๓.๒ การนำเสนอกิจกรรมจํตอาสา (๔๐ คะแนน)
๒.๓.๒.๑ รูปแบบกิจกรรม (จิตอาสา)
- ประโยชน์ที่สังคมได้รับและสามารถต่อยอดได้ (๑๐)
- กระบวนการในการทำงาน (PDCA)
(๑๐)
๒.๓.๒.๒ การนำเสนอ (เทคนิคการพูด) เวลา ๑๐ นาที
กรณีที่เกิน หักนาทีละ ๑ คะแนน
- เทคนิคการพูด
(๑๐)
- อวัจนภาษา
(๔)
- ความน่าสนใจในการนำเสนอ
(๔)

คะแนน
๑๐
๑๐
๑0
๒๐
๒๐

๒.๓.๓ การดอนคำถาม (๔๐ คะแนน)
๒.๓ .๓ . ๑ ไหวพริบและความคิดสร้างสรรคํในการตอบ
คำถาม
๒.๓ .๓ .๒ ตอบคำถามตรงประเด็น
๒.๓ .๓ . ๔ ความมั่นใจในการตอบคำถาม

๑ (£1
๑๔
๑๐

๒.๓.๔ คะแนนช่วงเกินตัว (๑๐ คะแนน)
๒.๓ . ๔.๑ มบุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าประกวด
๒.๓ . ๔.๒ ความตรงต่อเวลา
๒.๓.๔.๓ ความตั้งใจในการ'ฝึกซ้อม

รวมคะแนนทัง้ ลิบ

๔
๓
๒

๑๒๐

๒.๔ รางวัลผูช้ นะ
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
๓.๑ คุณสมบ้ตผูส้ มัคร

๓.๑.๑ เป็น นัก ศึก ษาเพศชายของคณะเทคโนโลยีอ ุต สาหกรรมที่เข้า ปีก ารศึก ษา

๒๔๖๒ เท่านั้น

๓.๑.๒ มีบุคลิกภาพ กิริยาท่าทางที่ด ี มีความรอบรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ
ในตัวเอง และสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ

๓.๑.๓ ไม่เคยมีป ระวัต ิอ าชญากรรมหรือ ประกอบอาชีพ ผิด กฎหมายหรือ มีค วาม
ประพฤติห รือ ประวัต ิค วามประพฤติอ ัน เป็น ที่ร ังเกีย จของสังคม อาทิ เซ่น การถ่า ยภาพศิล ป๋ กึ่งเปลือย
โปิเปลือ ย หรือ ภาพที่เข้า ข่า ยล่อ แหลม ตีพ ิมพ์ในสื่อ สิ่งพิมพ์ป ระเภทต่าง ๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่มหาวิทยาลัยราซภัฏสงขลา

๓.๒ หลักฐานในการสมัคร
๓.๒.๑
๓.๒.๒
๓.๒.๓
๓.๒.๔
๓.๒.๔

ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
รูปถ่ายสีขนาด ๔* ๖ นิ้ว ครึ่งตัว
รูปถ่ายสีขนาด ๔* ๖ นิ้ว เต็มตัว

๓.๓ เกณฑ์การประกวด

เกณฑ์การตัดสิน
๓.๑ การเปิดตัวผูเ้ ข้าประกวด (๔๐ คะแนน)
๓.๑.๑ รูปร่าง หน้าตา และผิวพรรณ
๓.๑.๒ บุคลิกภาพ และความมั่นใจ (การเดิน การไหว้)
๓.๑.๓ การแนะนำตัว สำเนียงการพูด อักขระ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

ชุด
ชุด
ชุด
รูป
รูป

๑
๑
๑
๑
๑

คะแนน
๒๐
๑๔
๑๔

๓.๒ การคอบคำถาม (๔๐ คะแนน)
๓.๒.๑ ไหวพริบและความคิดสร้างสรรคํในการตอบ
คำถาม
๓.๒.๒ ตอบคำถามตรงประเด็น
๓.๒.๓ ความมั่นใจในการตอบคำถาม

๒๐
๑๐
๑๐

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

รวมคะแนนทีง่ สิน้

๔
๓
๒

«๐๐

๓.๔ รางวัลผูช้ นะ
รางวัลชนะเลิศ ได้รับสายสะพาย

๔. การตัดสิน
๔.๑ การตัดสินชองคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
๔.๒ ในกรณีที่มีนีญ หา ใช้ห ลัก เกณฑ์ป ระกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง
การรับ สมัครประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็น ผู้
วินิจฉัยชี้ขาด

๕. กำหนดการรับสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครต้องทำการยื่นใบสมัครเข้าประกวดด้วยตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสโมสรนัก ศึก ษา อาคาร ๗๔ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น โดยให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ นายกสโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในกรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ นายพุฒ ิพ งศ์ คงเอีย ง หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๙ ๘๐๔๙ ๔๘๖๖ ผู้ประสานงานกำหนดการจัดกิจกรรมเก็บตัวผู้เข้าประกวด
๕.๒ ฝ่ายตรวจสอบเอกสารจะดำเนิน การตรวจสอบรายละเอียดและคุณ สมบัติพ ร้อม
กัน ในวันที่ ๓ กัน ยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. และประกาศผล ณ ห้องสโมสรนักศึกษา อาคาร ๗๔
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันทีV
่ ia/สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

%
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร/วีระขัย แสงฉาย)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

