
 
รายการกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ 

เปิดบ้านมนุษยศาสตร์ฯ ปี 2562 “HUSO OPEN HOUSE 2019 45 Years of Wonders” 
 

สาขาวิชา รายการแข่งขัน เงื่อนไข สอบถามเพิ่มเติม 
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 
เวลา 10.00-11.00 น. 
1. ภาษาฝรั่งเศส “แข่งขันตอบค าถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศ

ฝรั่งเศส” 
 

สถานที่ : ห้องมะเดื่อ (ชั้น 2) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

แข่งขันประเภทเดี่ยว (ส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน) 
ผู้ที่ตอบค าถามได้คะแนนมากที่สุด 3 อันดับแรก จะได้รับ
ประกาศนียบัตรจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ และของที่ระลึกจากแผนก
วิชาภาษาฝรั่งเศส 

อ.กานดา เหล่าปิยะบุตร 
โทร. 081-6781067 

เวลา 11.00-12.00 น. 
2. ภาษาเยอรมัน “แข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศท่ีใช้

ภาษาเยอรมันด้วย kahoot” 
 

สถานที่ : ห้องมะเดื่อ (ชั้น 2) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

คุณสมบัติ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกระดับชั้นไม่จ ากัดจ านวน 

ดร.ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง  
โทร. 083-3118141 

เวลา 10.00-12.00 น. 
3. ภาษาอังกฤษ “แข่งขันตอบค าถามภาษาอังกฤษ”  

(ความรู้รอบตัว และสถานการณ์ปัจจุบัน) 
 
สถานที่ : ห้องมะขามป้อม (ชั้น 2) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี 

คุณสมบัติ 
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. การแข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน สามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้
โรงเรียนละ 1 ทีม  
3. รับสมัครไม่เกิน 15 ทีม 
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 25 มกราคม 2562  

1. ผศ.อดิศา เบญจรัตนานนท์  
    โทร. 081-8978657 
2. อ.ซูฮาดา หีมเบ็ญสัน  
    โทร. 063-0785504 

4. การจัดการสารสนเทศ “ประกวดออกแบบ Infographic หลักสูตรสาขาวิชา
การจัดการสารสนเทศ” 
 

คุณสมบัติ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าประกวดได้โรงเรียนละ 1 ทีมๆ ละ 2 คน 
 

ผศ.ฐะปะนีย์ เทพญา 
โทร. 089-4646862 



สาขาวิชา รายการแข่งขัน เงื่อนไข สอบถามเพิ่มเติม 
สถานที่ : ห้อง 50227 (ชั้น 2) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

หมายเหตุ 
ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้โปรแกรมได้ตามความเหมาะสม โดย
ดาวน์โหลดโปรแกรมมาเพ่ือใช้ในการประกวดวันดังกล่าวเอง ทั้งนี้
ขอให้แจ้งล่วงหน้าว่าท่านใช้โปรแกรมใดในการประกวดท า  
Infographic และสามารถน า notebook มาได้ 

5. ภาษามลายู จัดการแข่งขัน 2 ประเภท ดังนี้ 
   1. Membaca sajak (อ่านบทกวี) 
   2. Bercerita (เล่าเรื่อง) 
 
สถานที่ : ห้องมะกรูด (ชั้น 3)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

รายละเอียดการแข่งขัน ดังนี้ 
1. Membaca sajak  ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที  ในหัวข้ออะไรก็ได้ 
2. Bercerita  ใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที ในหัวข้ออะไรก็ได้ 
 
#โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งผู้สมัครเพื่อร่วมแข่งขัน ประเภทละ 1 คน 

อ.รุสดี มาซอ 
โทร. 063-0798431 

6. ภาษาอาหรับ “แข่งขันตอบปัญหาหลักไวยกรณ์ภาษาอาหรับ” 
 
สถานที่ : ห้องมะปริง (ชั้น 4) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

คุณสมบัติ 
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. การแข่งขันประเภททีมๆ ละ 3 คน สามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้
โรงเรียนละ 1 ทีม  
3. รับสมัครไม่เกิน 10 ทีม 

อ.มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ 
โทร. 089-4679424 

7. สังคมสงเคราะห์ ประกวดโครงการเพื่อประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ 
 
สถานที่ : ห้องมะยม (ชั้น 2) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

คุณสมบัติและเงื่อนไข 
1. นักเรียนโรงเรียนมัธยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. การแข่งขันประเภททีมๆ ละ 3 คน ทุกโรงเรียนสามารถเข้าร่วม
แข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม 
3. แต่ละทีมเขียนโครงการที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเพ่ือนมนุษย์ใน
สังคม (หัวข้อตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) ความยาวไม่เกิน 5 
หน้ากระดาษ A4 
4. ส่งโครงการ ภายในวันที่ 21 ม.ค. 62 ทางอีเมลล์ 
somrudee.s@psu.ac.th ประกาศผลการเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายใน
วันที่ 25  ม.ค. 62  
5. ทีมท่ีเข้ารอบ 5 ทีม มาน าเสนอในงานวันที่ 31 ม.ค. 62 

1. อ.สมฤดี สงวนแก้ว  
    โทร. 081-5354143 
2. อ.วรัญญา เต็มรัตน์ 
    โทร. 081-6093231 
3. อ.จุฑารัตน์ แสงทอง 
    โทร. 089-4462737 

    
    



สาขาวิชา รายการแข่งขัน เงื่อนไข สอบถามเพิ่มเติม 
8. ภูมิศาสตร์, ปรัชญา
และศาสนา, 
เศรษฐศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ 

“แข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม” 
 
สถานที่ : ห้อง 50116 (ชั้น 1) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

คุณสมบัติ 
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. การแข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน โรงเรียนละ 1 ทีม  
3. รับสมัครไม่เกิน 15 ทีม 
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มกราคม 2562 

1. อ.สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์ 
    โทร. 081-4537429 
2. อ.รชฎ สาตราวุธ  
    โทร. 080-5436734 
3. ผศ.ณปรัชญ์ บุญวาศ 
    โทร. 081-5998713 
4. อ.นายือมิง มาหามะ 
    โทร. 089-0742479 

เวลา 10.00-15.00 น. 
9. พัฒนาสังคม จัดการแข่งขัน ดังนี้ 

   1) ประกวดการน าเสนอโครงการจิตอาสาใน
สถานศึกษาและสังคม 
   2) การแข่งขัน Mind Map ศาสตร์พระราชา 
 
สถานที่ : ห้อง Social Lab ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี 

คุณสมบัติ 
1. ผู้สมัครต้องรวมตัวกันเป็นทีมต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป ด าเนินการในนาม
ของกลุ่มหรือท่ีสังกัดโรงเรียน และต้องเป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เท่านั้น โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ก ากับดูแล
โครงการ 
2. โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีน าเสนอและได้รับการคัดเลือก จะต้อง
เป็นกิจกรรมเพ่อสาธารณประโยชน์ในด้านการศึกษา สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพขีวิต และเศรษฐกิจพอเพียง เท่านั้น 
และต้องสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในสภาวะปัจจุบันของโรงเรียนและ
สังคม 
รับสมัคร ต้ังแต่บัดนี้ – 25 มกราคม 2562 

อ.อับดุลคอเล็ด เจะแต 
โทร. 064-0407000 

เวลา 13.00-15.00 น. 
10. ภาษาเกาหลี “แข่งขันตอบค าถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกาหลีศึกษา” 

ดังนี้ 
   13.00-14.00 น. รอบมัธยมศึกษา 
   14.00-15.00 น. รอบอุดมศึกษา 
 
สถานที่ : ห้องมะปราง (ชั้น 2) ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี 

คุณสมบัติ 
1. ระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่
จ ากัดจ านวน 
2. ระดับอุดมศึกษาทุกมหาวิทยาลัยสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่
จ ากัดจ านวน 
**เมื่อมีจ ำนวนผู้สมัครแน่นอนแล้ว สำขำวิชำจะส่งเอกสำรวิชำกำร
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกำหลีศึกษำให้ผู้สมัครได้ศึกษำควำมรู้ก่อนเข้ำ
ร่วมแข่งขัน** 
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มกราคม 2562  

1. อ.กนกวรรณ บุญเดช  
    โทร. 088-7837197 
2. อ.อรพรรณ จันทร์เทา  
    โทร. 086-2669551 



สาขาวิชา รายการแข่งขัน เงื่อนไข สอบถามเพิ่มเติม 
11. ภาษาญี่ปุ่น “การแข่งขันความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและ

ภาษาญี่ปุ่น (ไวยกรณ์ ค าศัพท์ และอักษรคันจิ)” 
 
สถานที่ : ห้องมะเดื่อ (ชั้น 2) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

คุณสมบัติ 
1. ส่งทีมเข้าแข่งขัน ทีมละ 2 คน โรงเรียนละไม่เกิน 3 ทีม  
2. ค าถามเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ทุกประเด็น 
3. ค าถามเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น อ้างอิงจากการสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N3,N4 
4. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องไม่เคยพ านักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เกิน 6 เดือน  

1. อ.อัจฉรา ชูพูล  
    โทร. 099-2454191 
2. อ.เอกนรินทร์ เอกอริยะสิริ  
    โทร. 094-9591491 

12.บริหารธุรกิจ “การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกลือหวานปัตตานี (Creative 
Local Product Contest)” 
 
สถานที่ : Innovation Club (ชั้น 1) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เงื่อนไขการแข่งขัน 
1. รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 2 คน (จ ากัดไม่เกิน 5 ทีม) 
2. น าเสนอด้วย ppt ไม่เกิน 10 นาที 

ดร.กันยปริณ ทองสามสี  
โทร. 083-5122640 

หมายเหตุ : 1. ทุกกิจกรรมสามารถสมัครได้ในระบบออนไลน์ (ท้ังนี้ตั้งแต่ 10 มกราคม 2562 เป็นต้นไป) 
 2. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้จะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า 
 
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับ  
 1. วุฒิบัตร 
 2. ของท่ีระลึกส าหรับการร่วมกิจกรรม 
 3. รางวัลส าหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1-3  
 
สนใจสามารถส่งข้อมูลการมาสมัครได้ที่ sanwapat.p@psu.ac.th  หรือ  Scan QR Code ที่  
หรือ ส่งผ่านระบบ google form ลิงค์  
https://docs.google.com/forms/d/1b3eRev13Vd6PGwqRvwhka7fpFWGfEQTd8KMnfIFQNic/ 
edit?usp%5Cu003dsharing_eid%5Cu0026ts%5Cu003d5c3613e4  หรือ โทร 0918469909 ดร.สรรวภัทร พัฒโร 
 
 


