
 เกณฑก์ารประกวดน าเสนอสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
          1.2 มีความสามารถในการน าเสนอสินค้าเป็นภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 
 
2. กติกาการแข่งขัน  
          2.1 ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็นทีม ทีมละ 2 คน  
 2.2 ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอสินค้าในวันประกวด โดยการน าเสนอข้ึนอยู่กับความคิด 
                สร้างสรรค ์
 2.3 ผู้เข้าประกวดใช้เวลาน าเสนอ 5 – 8 นาที และเวลาในการตอบค าถาม 3 – 5 นาที 
 2.4 ผู้เข้าประกวดสามารถแต่งกายให้เข้ากับสถานการณ์การน าเสนอได้ 
 
3. เกณฑ์การตัดสิน 
 3.1 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษถูกต้องตามหลักภาษาและเหมาะสม 20 คะแนน 
 3.2 ข้อมูลสินค้าชัดเจน และสร้างสรรค์     15 คะแนน 
 3.3 บุคลิกภาพและการแสดงออก     15 คะแนน 
 3.4 การน าเสนอมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้ชม   15 คะแนน 
 3.5 การตอบค าถามและปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถามของคณะกรรมการ 15 คะแนน 
          3.6 อุปกรณ์ตัวอย่างสินค้ามีความสอดคล้องกับเนื้อหาการน าเสนอ                   15 คะแนน 
          3.7 รักษาเวลาตามก าหนด                                                                   5 คะแนน 
 
4. รางวัลการประกวด 

ชนะเลิศ   เงินรางวัล 3,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 

 
 
 
 
 



เกณฑ์การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
          1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 
2. กติกาการแข่งขัน  
          2.1 ผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภายใน 5 นาที เท่านั้น  
 2.2 ผู้เข้าประกวดจับฉลากเพ่ือจัดล าดับ ก่อนการประกวด 15 นาที  
 2.3 หัวข้อการกล่าวสุนทรพจน์ “English, the Crucial Skill for Thailand 4.0 and the 21st 
Century” 

2.4 หากมีความจ าเป็นต้องประกวดรอบที่ 2 เพ่ือตัดสินให้เป็นการประกวดการกล่าวแบบฉับพลัน 
  
3. เกณฑ์การตัดสิน 
 3.1 ด้านเนื้อหา พิจารณาจากการจัดล าดับเนื้อหา ข้อมูลถูกต้อง ตรงตามหัวข้อเรื่อง คุณค่าของ
เนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม      30 คะแนน 
 3.2 ด้านการใช้ภาษา พิจารณาจากการใช้ระดับภาษาที่เหมาะสม เรียบเรียงถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
การเลือกใช้ค าและการใช้ส านวนโวหาร       30 คะแนน 
 3.3 ด้านการน าเสนอ พิจารณาจากภาษากาย น้ าเสียง บุคลิกภาพท่ีสง่างาม มีความเป็นธรรมชาติ 
มีพลังในการสื่อสาร และรักษาเวลา       30 คะแนน 
 3.4 รักษาเวลาตามก าหนด      10 คะแนน 
 
4. รางวัลการประกวด 

ชนะเลิศ   เงินรางวัล 1,500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 
 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
          1.2 มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษได้ดี 
 
2. กติกาการแข่งขัน  
          2.1 ผู้เข้าประกวดต้องเขียนเรียงความตามหัวข้อ วัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดพร้อมกัน 
 2.2 ผู้เข้าประกวดไม่สามารถใช้พจนานุกรมและโทรศัพท์มือถือขณะเขียนเรียงความได้ 
 2.3 ผู้เข้าประกวดต้องเขียนเรียงความภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง และ 250 ค าข้ึนไป 
 2.4 การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   
3. เกณฑ์การตัดสิน 
 3.1 ด้านเนื้อหา พิจารณาจากการจัดล าดับเนื้อหา ข้อมูลถูกต้อง ตรงตามหัวข้อเรื่อง คุณค่าของ
เนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม      50 คะแนน 
 3.2 ด้านการใช้ภาษา พิจารณาจากการใช้ระดับภาษาที่เหมาะสม เรียบเรียงถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
การเลือกใช้ค าและการใช้ส านวนโวหาร       50 คะแนน 
 
4. รางวัลการประกวด 

ชนะเลิศ   เงินรางวัล 1,500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประกวดเต้น Cover Dance เพลงสากลและอาเซียน 
 
1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
          1.2 สมัครเป็นทีมในแต่ละทีมมีสมาชิกไม่ต่ ากว่า 5 คนข้ึนไป และไม่เกิน 10 คน (ไม่จ ากัดเพศ)  
 
2. กติกาการแข่งขัน  

2.1 ผู้เข้าประกวดทุกคนสามารถลงชื่อสมัครได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น หากเกิดกรณีทีมที่มีผู้แข่งขันซ้ า   
     คณะกรรมการการประกวดจะขอปรับให้แพ้และตกรอบทันที  

          2.2 การ Cover ไม่จ าเป็นต้อง copy ศิลปินมาทั้งหมด 
 2.3 เพลงที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องมีความยาวในการโชว์ไม่เกิน 5 นาที บวกลบไม่เกิน 1 นาท ี 
        2.4 จัดเตรียมเพลงที่จะน าเข้าประกวดมาเอง อยู่ในรูปแบบของ Audio CD (และส่ง Audio CD ใน 
                ระหว่างรายงานตัว)  
          2.5 เพลงทีใ่ช้ประกวด ต้องเป็นเพลงสากลหรือภาษาอาเซียน 
          2.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด 
  
3. เกณฑ์การตัดสิน 

3.1 ทักษะการเต้น ระเบียบร่างกาย และความพร้อมเพรียง  25% คะแนน 
3.2 การถ่ายทอดอารมณ์และบุคลิกภาพของนักแสดง  20% คะแนน 
3.3 ความคิดสร้างสรรค์      15% คะแนน  
3.4 เครื่องแต่งกาย      15% คะแนน  
3.5 ภาพรวมการแสดง      10% คะแนน 
3.6 การให้ความบันเทิงผู้ชม     10% คะแนน  
3.7 การรักษาเวลา      5%   คะแนน  

 
4. รางวัลการประกวด 

ชนะเลิศ   เงินรางวัล 4,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 
 
 
 



เกณฑ์การประกวดร้องเพลงสากลและภาษาอาเซียน 
 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
          1.2 มีความสามารถในการร้องเพลงด้วยภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 
 
2. กติกาการแข่งขัน  
          2.1 ผู้เข้าประกวดเลือกร้องเพลงภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน จ านวน 1 เพลง 
 2.2 ผู้เข้าประกวดต้องน าแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรีประกอบมาเอง  
 2.3 จับสลากเพ่ือเรียงล าดับก่อนการแข่งขัน 30 นาที 
 2.4 แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือชุดนักร้อง (สุภาพ) 
 2.5 กรณีเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค อนุญาตให้เริ่มร้องเพลงตั้งแต่ต้นได้ 
  
3. เกณฑ์การตัดสิน 
 3.1 น้ าเสียงและความไพเราะของเสียง    15 คะแนน 
 3.2 การออกเสียงชัดเจน ถูกต้องตามหลักภาษาที่ร้อง  15 คะแนน 
 3.3 เทคนิคการขับร้อง      15 คะแนน 
 3.4 จังหวะ ท านองถูกต้อง     15 คะแนน 
 3.5 บุคลิก ลีลา อารมณ์      15 คะแนน 
 3.6 ความยากง่ายของเพลง     15 คะแนน 
 3.7 การสร้างความบันเทิงแก่ผู้ชม     10 คะแนน 
 
4. รางวัลการประกวด 

ชนะเลิศ   เงินรางวัล 1,500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 


