
1. เกณฑ์การประกวดกลา่วสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำในสังกัด สพม.สกลนคร 
          1.2 มีควำมสำมำรถในกำรกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษได้ 
 
2. กติกาการแข่งขัน  
          2.1 หัวข้อกำรกล่ำวสุนทรพจน์ “Gear up Towards Success with Thailand's English 
Education 4.0”  
 2.2 ผู้เข้ำประกวดกล่ำวสุนทรพจน์ไม่เกิน 5 นำที (โรงเรียนละ 1 คนเท่ำนั้น) 
 2.3 ผู้เข้ำประกวดจับฉลำกเพ่ือจัดล ำดับ ก่อนกำรประกวด 30 นำที 

2.4 หำกมีควำมจ ำเป็นต้องประกวดรอบที่ 2 เพ่ือตัดสินให้เป็นกำรประกวดกำรกล่ำวแบบฉับพลัน 
2.5 ผู้เข้ำประกวดต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน 

  
3. เกณฑ์การตัดสิน 
 3.1 ด้ำนเนื้อหำ พิจำรณำจำกกำรจัดล ำดับเนื้อหำ ข้อมูลถูกต้อง ตรงตำมหัวข้อเรื่อง คุณค่ำของ
เนื้อหำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์และเป็นรูปธรรม      30 คะแนน 
 3.2 ด้ำนกำรใช้ภำษำ พิจำรณำจำกกำรใช้ระดับภำษำที่เหมำะสม เรียบเรียงถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ 
กำรเลือกใช้ค ำและกำรใช้ส ำนวนโวหำร       30 คะแนน 
 3.3 ด้ำนกำรน ำเสนอ พิจำรณำจำกภำษำกำย น้ ำเสียง บุคลิกภำพท่ีสง่ำงำม มีควำมเป็นธรรมชำติ 
มีพลังในกำรสื่อสำร และรักษำเวลำ       30 คะแนน 
 3.4 รกัษำเวลำตำมก ำหนด      10 คะแนน 
 
4. รางวัลการประกวด 

ชนะเลิศ   เงินรำงวัล 2,000 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรำงวัล 1,500 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรำงวัล 1,000 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 

 
หมำยเหตุ  
1. ส่งใบสมัคร ภำยในวันที่ 7 สิงหำคม 2562 
2. ประกวด ณ วันที่ 19 สิงหำคม 2562 ณ หอประชุมจำมจุรี 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
3. ผู้เข้ำประกวดที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศต้องขึ้นแสดงในวันที่ 20 สิงหำคม 2562 

  
 
 
 



2. เกณฑ์การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำในสังกัด สพม.สกลนคร 
          1.2 มีควำมสำมำรถในกำรร้องเพลงด้วยภำษำอังกฤษ 
 

2. กติกาการแข่งขัน  
          2.1 ผู้เข้ำประกวดเลือกร้องเพลงภำษำอังกฤษ จ ำนวน 1 เพลง 
 2.2 กำรประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ 
  2.2.1 รอบคัดเลือก  
  - ผู้เข้ำประกวดต้องท ำกำรบันทึกวีดีโอ โดยโพสลง Youtube และส่งลิงค์มำทำงข้อควำม 
  Facebook ของ Language Center and International Relations Division in SNRU 
  เพ่ือให้คณะกรรมกำรท ำกำรคัดเลือก ส่งภำยในวันที่ 7 สิงหำคม 2562 และจะประกำศผล 
  ผู้ผ่ำนเข้ำรอบตัดสินและล ำดับกำรแสดง ภำยในวันที่ 9 สิงหำคม 2562 
  2.2.2 รอบตัดสิน  
  - ผู้เข้ำประกวดต้องน ำซีดี/เสียงดนตรีประกอบมำเอง และมอบให้ทำงทีมงำน ก่อนกำรประกวด
  อย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง 
  - แต่งกำยด้วยชุดนักเรียน หรือชุดนักร้อง (สุภำพ) 
  - กรณีเกิดข้อผิดพลำดทำงเทคนิค อนุญำตให้เริ่มร้องเพลงตั้งแต่ต้นได้ 
 

3. เกณฑ์การตัดสิน 
 3.1 น้ ำเสียงและควำมไพเรำะของเสียง    15 คะแนน 
 3.2 กำรออกเสียงชัดเจน ถูกต้องตำมหลักภำษำที่ร้อง  15 คะแนน 
 3.3 เทคนิคกำรขับร้อง      15 คะแนน 
 3.4 จังหวะ ท ำนองถูกต้อง     15 คะแนน 
 3.5 บุคลิก ลีลำ อำรมณ์      15 คะแนน 
 3.6 ควำมยำกง่ำยของเพลง     15 คะแนน 
 3.7 กำรสร้ำงควำมบันเทิงแก่ผู้ชม     10 คะแนน 
 

4. รางวัลการประกวด 
ชนะเลิศ   เงินรำงวัล 2,000 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรำงวัล 1,500 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรำงวัล 1,000 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 

 

หมำยเหตุ  
1. ส่งใบสมัคร ภำยในวันที่ 7 สิงหำคม 2562 
2. แจ้งประกำศผลผู้ผ่ำนเข้ำรอบตัดสินและล ำดับกำรแสดง ภำยในวันที่ 9 สิงหำคม 2562 
3. ประกวด ณ วันที่ 19 สิงหำคม 2562 ณ หอประชุมจำมจุรี 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
4. ผู้เข้ำประกวดที่ได้รับรำงวัลที่ 1- 3 ต้องขึ้นแสดงในวันที่ 20 สิงหำคม 2562 



3. เกณฑ์การประกวดน าเสนอสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำในสังกัด สพม.สกลนคร 
          1.2 มีควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอสินค้ำเป็นภำษำอังกฤษอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 
2. กติกาการแข่งขัน  
 2.1 ผู้เข้ำประกวดแบ่งออกเป็นทีม ทีมละ 2 คน (โรงเรียนละ 1 ทีมเท่ำนั้น) 
 2.2 ผู้เข้ำประกวดใช้เวลำในกำรน ำเสนอไม่เกิน 5นำที และเวลำในกำรตอบค ำถำม 3 นำท ี
 2.3 สินค้ำท่ีน ำเสนอสำมำรถเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตภัณฑ์ทั่วไปตำมท้องตลำด 
 2.4 ผู้เข้ำประกวดต้องน ำสินค้ำมำเสนอในวันประกวดอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 2.5 ผู้เข้ำประกวดสำมำรถแต่งกำยให้เข้ำกับสถำนกำรณ์กำรน ำเสนอได้ 
 
3. เกณฑ์การตัดสิน 
 3.1 ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษถูกต้องตำมหลักภำษำและเหมำะสม  20 คะแนน 
 3.2 ข้อมูลสินค้ำชัดเจน และสร้ำงสรรค์      15 คะแนน 
 3.3 บุคลิกภำพและกำรแสดงออก      15 คะแนน 
 3.4 กำรน ำเสนอมีควำมน่ำสนใจและดึงดูดผู้ชม    15 คะแนน 
 3.5 กำรตอบค ำถำมและปฏิภำณไหวพริบในกำรตอบค ำถำม   15 คะแนน 
          3.6 อุปกรณ์ตัวอย่ำงสินค้ำและกำรแต่งกำยมีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำกำรน ำเสนอ  15 คะแนน 
          3.7 รักษำเวลำตำมก ำหนด                                                                     5 คะแนน 
 
4. รางวัลการประกวด 

ชนะเลิศ   เงินรำงวัล 3,000 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรำงวัล 2,000 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรำงวัล 1,000 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 

 
หมำยเหตุ  
1. ส่งใบสมัคร ภำยในวันที่ 7 สิงหำคม 2562 
2. แจ้งล ำดับกำรแข่งขัน ภำย ในวันที่ 9 สิงหำคม 2562 
3. ประกวด ณ วันที่ 19 สิงหำคม 2562 ณ หอประชุมจำมจุรี 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
4. ผู้เข้ำประกวดที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศต้องขึ้นแสดงในวันที่ 20 สิงหำคม 2562 

 
 
 
 



4. เกณฑป์ระกวดเต้นคัฟเวอร์แดนซ์ 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำในสังกัด สพม.สกลนคร 
          1.2 มีควำมสำมำรถในกำรเต้นคัฟเวอร์แดนซ์ 
2. กติกาการแข่งขัน  

2.1 ผู้เข้ำประกวดแบ่งออกเป็นทีม ทีมละ 5 - 10 คน (โรงเรียนละ 1 ทีมเท่ำนั้น) 
 2.2 กำรประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ 
  2.2.1 รอบคัดเลือก  
  - ผู้เข้ำประกวดต้องท ำกำรบันทึกวีดีโอ โดยโพสลง Youtube และส่งลิงค์มำทำงข้อควำม 
  Facebook ของ Language Center and International Relations Division in SNRU 
  เพ่ือให้คณะกรรมกำรท ำกำรคัดเลือก ส่งภำยในวันที่ 7 สิงหำคม 2562 และจะประกำศผล 
  ผู้ผ่ำนเข้ำรอบตัดสินและล ำดับกำรแสดง ภำยในวันที่ 9 สิงหำคม 2562 
  2.2.2 รอบตัดสิน  
  - ผู้เข้ำประกวดต้องน ำซีดี/เสียงดนตรีประกอบมำเอง และมอบให้ทำงทีมงำน ก่อนกำรประกวด
  อย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง 
  - กรณีเกิดข้อผิดพลำดทำงเทคนิค อนุญำตให้เริ่มร้องเพลงตั้งแต่ต้นได้ 

2.3 กำร Cover ไม่จ ำเป็นต้อง copy ศิลปินมำทั้งหมด 
          2.4 เพลงที่ใช้ในกำรแข่งขันจะต้องมีควำมยำวในกำรโชว์ไม่เกิน 5 นำที บวกลบไม่เกิน 1 นำท ี 
          2.5 เพลงทีใ่ช้ประกวด ต้องเป็นเพลงสำกลหรือภำษำอำเซียน 
          2.6 ผู้เข้ำประกวดสำมำรถแต่งกำยได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  
3. เกณฑ์การตัดสิน 

3.1 ทักษะกำรเต้น ระเบียบร่ำงกำย และควำมพร้อมเพรียง   25 คะแนน 
3.2 กำรถ่ำยทอดอำรมณ์และบุคลิกภำพของนักแสดง   20 คะแนน 
3.3 ควำมคิดสร้ำงสรรค์       15 คะแนน  
3.4 เครื่องแต่งกำย       15 คะแนน  
3.5 ภำพรวมกำรแสดง       10 คะแนน 
3.6 กำรให้ควำมบันเทิงผู้ชม      10 คะแนน  
3.7 กำรรักษำเวลำ       5   คะแนน  

4. รางวัลการประกวด 
ชนะเลิศ   เงินรำงวัล 4,000 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรำงวัล 3,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรำงวัล 2,000 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 

หมำยเหตุ 1. ส่งใบสมัคร ภำยในวันที่ 7 สิงหำคม 2562 
2. แจ้งประกำศผลผู้ผ่ำนเข้ำรอบตัดสินและล ำดับกำรแสดง ภำยในวันที่ 9 สิงหำคม 2562 
3. ประกวด ณ วันที่ 19 สิงหำคม 2562 ณ หอประชุมจำมจุรี 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
4. ผู้เข้ำประกวดที่ได้รับรำงวัลที่ 1- 3 ต้องขึ้นแสดงในวันที่ 20 สิงหำคม 2562 



5. เกณฑก์ารประกวดตอบค าถามภาษาอังกฤษ (English Quiz) 
 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำในสังกัด สพม.สกลนคร 
          1.2 มีควำมสำมำรถในกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษ 
          1.3 มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงด้ำนภำษำ วัฒนธรรม สังคม กำรเมือง และเศรษฐกิจ  
 
2. กติกาการแข่งขัน  
 2.1 ผู้เข้ำประกวดแบ่งออกเป็นทีม ทีมละ 2 คน (โรงเรียนละ 1 - 2 ทีมเท่ำนั้น) 
 2.2 ผู้เข้ำประกวดต้องสำมำรถตอบค ำถำมให้ถูกต้องและชัดเจนภำยในเวลำที่ก ำหนด  
 โดยเลือกค ำตอบที่ถูกต้องจำกตัวเลือกที่ก ำหนดให้และส่งค ำตอบให้กรรมกำร ภำยใน 1 นำที  
 เพ่ือตรวจค ำตอบและแจ้งผลคะแนนในแต่ละข้อทันที 
          2.3 ผู้เข้ำประกวดต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน 
 
3. เกณฑ์การตัดสิน 
 3.1 ตอบค ำถำมได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน 
 3.2 ตอบค ำถำมได้ชัดเจนภำยในเวลำที่ก ำหนด     
 3.3 ในกรณีที่คะแนนเสมอกัน ทีมนั้นจะต้องตอบค ำถำมในค ำถำมพิเศษต่อไปจนกว่ำจะได้ทีมท่ีชนะ
        
4. รางวัลการประกวด 

ชนะเลิศ   เงินรำงวัล 3,000 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรำงวัล 2,000 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรำงวัล 1,000 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 

 
หมำยเหตุ   
1. ส่งใบสมัคร ภำยในวันที่ 7 สิงหำคม 2562 
2. ประกวด ณ วันที่ 20 สิงหำคม 2562 ณ หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
3. โรงเรียนสำมำรถส่งค ำถำมพร้อมตัวเลือกและค ำตอบมำยังคณะกรรมกำรได้ โรงเรียนละ ๕ ค ำถำม เพ่ือใช้
ประกอบในกำรพิจำรณำคัดเลือกค ำถำมในกำรประกวดแข่งขัน โดยส่งมำพร้อมใบสมัคร 

 
 
 
 
 
 

 



6. เกณฑ์การประกวดตอบปัญหาภาษาและวัฒนธรรมจีน  
(Chinese Culture and Language Quiz) 

 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
           1.1 เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำในสังกัด สพม.สกลนคร 
 1.2 มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำและวัฒนธรรมจีน (ภำษำจีนเบื้องต้น) 
 
2. กติกาการแข่งขัน  
 2.1 ผู้เข้ำประกวดแบ่งออกเป็นทีม ทีมละ 2 คน (โรงเรียนละ 1 - 2 ทีมเท่ำนั้น) 
 2.2 ผู้เข้ำประกวดต้องสำมำรถตอบค ำถำมให้ถูกต้องและชัดเจนภำยในเวลำที่ก ำหนด  
 โดยเลือกค ำตอบที่ถูกต้องจำกตัวเลือกที่ก ำหนดให้และส่งค ำตอบให้กรรมกำร ภำยใน 1 นำที  
 เพ่ือตรวจค ำตอบและแจ้งผลคะแนนในแต่ละข้อทันที 
          2.3 ผู้เข้ำประกวดต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน 
 
3. เกณฑ์การตัดสิน 
 3.1 ตอบค ำถำมได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน 
 3.2 ตอบค ำถำมได้ชัดเจนภำยในเวลำที่ก ำหนด     
 3.3 ในกรณีที่คะแนนเสมอกัน ทีมนั้นจะต้องตอบค ำถำมในค ำถำมพิเศษต่อไปจนกว่ำจะได้ทีมท่ีชนะ
      
4. รางวัลการประกวด 

ชนะเลิศ   เงินรำงวัล 3,000 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรำงวัล 2,000 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรำงวัล 1,000 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 

 
หมำยเหตุ   
1. ส่งใบสมัคร ภำยในวันที่ 7 สิงหำคม 2562 
2. ประกวด ณ วันที่ 20 สิงหำคม 2562 ณ หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

 
 
 


