โครงการ CA Got Talent ครั้งที่ 9 ตอน ผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์
Open House HU & Hatyai Fair 2016 ครั้งที่ 9 ประจาปีการศึกษา 2560
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
--------------------------------------------1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาในการปฏิบัติงานการเป็นผู้
ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
1.2 เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อมวลชนในศาสตร์ของการเป็นผู้ประกาศข่าวทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์
1.3 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกทักษะการแก้ไขสถานการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้ประกาศข่าวทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์
2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
2.1 นั กเรี ย นระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของโรงเรียนใน 14 จั งหวัดภาคใต้ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกวดจานวน 35 คน และขอให้ผู้สมัครรวมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกคน
แนบสาเนาบัตรประชาชน พร้อมใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
2.2 ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ชัดเจน พร้อมลายเซ็นอาจารย์ผู้ควบคุมหรืออาจารย์ที่
ปรึกษา ทั้งนี้ จะต้องแต่งหน้า-แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม
2.3 การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโจทย์พร้อมกันหน้างาน
3. กาหนดการ วัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขัน
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้อง U-Studio ชั้น 2 อาคาร U-Plaza
08.00 น. - 09.30 น.
พิธีเปิดโดยท่านรักษาการคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
09.30 น. - 10.45 น.
วิทยากร /ผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ แนะนาหลักการบรรยายให้ความรู้
แนะนา กฎ กติกา วิธีการในการแข่งขัน
10.45 น. - 12.00 น.
เริ่มการประกวด (โดยใช้เวลา 3-5 นาที/คน) และกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
12.00 น. - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 16.00 น.
เริ่มการประกวด (โดยใช้เวลา 3-5 นาที/คน)
16.00 น. - 17.00 น.
ประกาศผล มอบรางวัล / มอบของที่ระลึก และพิธีปิด
หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การตัดสินผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์
การแข่งขันมีคณะกรรมการตัดสิน 3 ท่าน โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การตัดสิน
อักขรวิธี
ความถูกต้อง
ความชัดเจน
การนาเสนอ บุคลิกท่าทาง / ปฏิภาณไหวพริบ
น้าเสียง
รวม

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
30
20
20
20
10
100

5. รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมพร้อมเกียรติบัตร

1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองพร้อมพร้อมเกียรติบัตร

1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

4. รางวัลชมเชย

2 รางวัล
รวมเงินรางวัล

เกียรติบัตร
4,500 บาท

6. ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลผู้ประสานงานการแข่งขัน
6.1 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรือติดต่อสอบถามได้ที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ
6.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ โทรศัพท์ 0-742-00300 ต่อ 208-209
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6062-6431, โทรสาร 0-7420-0383
E-mail Address: phattira@hu.ac.th
6.1.2 คณะนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
6.2 สามารถส่งใบสมัคร (อยู่ในภาคผนวก) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560
6.2.1 ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์”
6.2.2 สมัครทาง Facebook : inbox คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ใบสมัครเข้าประกวด โครงการ CA Got Talent ครั้งที่ 7 ตอน ผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่สมัคร...............เดือน..........................พ.ศ. 2560
สถานศึกษา..............................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................ซอย.................................................ถนน......................................................................
ตาบล................................อาเภอ............................จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย์ ………...........................
* รายชื่อผู้เข้าการประกวดประเภทผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์
1. ชื่อ...........................................นามสกุล...................................ระดับการศึกษา ...................................
2. ชื่อ...........................................นามสกุล...................................ระดับการศึกษา ...................................
3. ชื่อ...........................................นามสกุล...................................ระดับการศึกษา ...................................
4. ชื่อ...........................................นามสกุล...................................ระดับการศึกษา ...................................
5. ชื่อ...........................................นามสกุล...................................ระดับการศึกษา ...................................
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม*
ชื่อ...........................................นามสกุล..................................โทรศัพท์ที่ทางาน ......................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................................E- mail Address……………………………….................
* กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตรและแนบสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผคู้ วบคุมทีมมาพร้อมใบสมัครด้วย
(ลงชื่อ)...................................................................
(...............................................................)
อาจารย์ผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ :
1. กาหนดการแข่งขันจะจัดขึน้ ในวันที่ 1 กันยายน ณ ห้อง U-Studio ชั้น 2 อาคาร U-Plaza
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา กลิน่ เลขา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
โทรศัพท์ 0-742-00300 ต่อ 208-209 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6062-6431 โทรสาร 0-7420-0383
E-mail Address: phattira@hu.ac.th
3. สามารถส่งใบสมัครได้ตงั้ แต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560
3.1 ส่งทางไปรษณีย์ทสี่ าขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา กลิน่ เลขา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์”
3.2 ส่งใบสมัครทาง Facebook : inbox คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3.3 ส่งใบสมัครผ่าน E-mail Address: phattira@hu.ac.th

