
1. เกณฑ์การประกวดกลา่วสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
          1.2 มีความสามารถในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษได้ 
 
2. กติกาการแข่งขัน  
          2.1 หัวข้อการกล่าวสุนทรพจน์ “Public Mind Makes Me Happy and Successful”  
 2.2 ผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ไม่เกิน 5 นาที (โรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น) 
 2.3 ผู้เข้าประกวดจับฉลากเพ่ือจัดล าดับ ก่อนการประกวด 30 นาที 

2.4 หากมีความจ าเป็นต้องประกวดรอบที่ 2 เพ่ือตัดสินให้เป็นการประกวดการกล่าวแบบฉับพลัน 
 2.5 ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา 
  
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 2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 
หมายเหตุ  
1. ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 
2. ประกวด ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต้องขึ้นแสดงในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 



2. เกณฑ์การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
          1.2 มีความสามารถในการร้องเพลงด้วยภาษาอังกฤษ 
 

2. กติกาการแข่งขัน  
          2.1 ผู้เข้าประกวดเลือกร้องเพลงภาษาอังกฤษ จ านวน 1 เพลง 
 2.2 การประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ 
  2.2.1 รอบคัดเลือก  
  - ผู้เข้าประกวดต้องท าการบันทึกวีดีโอ โดยโพสลง Youtube และส่งลิงค์มาทางข้อความ 
  Facebook ของ Language Center and International Relations Division in SNRU 
  เพ่ือให้คณะกรรมการท าการคัดเลือก ส่งภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และจะประกาศผล 
  ผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินและล าดับการแสดง ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
  2.2.2 รอบตัดสิน  
  - ผู้เข้าประกวดต้องน าซีดี/เสียงดนตรีประกอบมาเอง และมอบให้ทางทีมงาน ก่อนการประกวด
  อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
  - แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือชุดนักร้อง (สุภาพ) 
  - 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 2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 

หมายเหตุ  
1. ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 
2. แจ้งประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินและล าดับการแสดง ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
3. ประกวด ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
4. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลที่ 1- 3 ต้องขึ้นแสดงในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 



3. เกณฑ์การประกวดน าเสนอสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
          1.2 มีความสามารถในการน าเสนอสินค้าเป็นภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 
 
2. กติกาการแข่งขัน  
 2.1 ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็นทีม ทีมละ 2 คน (โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น) 
 2.2 ผู้เข้าประกวดใช้เวลาในการน าเสนอไม่เกิน 5นาที และเวลาในการตอบค าถาม 3 นาท ี
 2.3 สินค้าท่ีน าเสนอสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาด 
 2.4 ผู้เข้าประกวดต้องน าสินค้ามาเสนอในวันประกวดอย่างสร้างสรรค์ 
 2.5 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 าถาม   15 คะแนน 
          3.6 อุปกรณ์ตัวอย่างสินค้าและการแต่งกายมีความสอดคล้องกับเนื้อหาการน 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 เงนิรางวัล 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 
หมายเหตุ  
1. ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 
2. แจ้งล าดับการแข่งขัน ภาย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
3. ประกวด ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
4. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต้องขึ้นแสดงในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 



4. เกณฑ์ประกวดเต้นคัฟเวอร์แดนซ์ 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
          1.2 มีความสามารถในการเต้นคัฟเวอร์แดนซ์ 
2. กติกาการแข่งขัน  

2.1 ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็นทีม ทีมละ 5 - 10 คน  
 2.2 การประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ 
  2.2.1 รอบคัดเลือก  
  - ผู้เข้าประกวดต้องท าการบันทึกวีดีโอ โดยโพสลง Youtube และส่งลิงค์มาทางข้อความ 
  Facebook ของ Language Center and International Relations Division in SNRU 
  เพ่ือให้คณะกรรมการท าการคัดเลือก ส่งภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และจะประกาศผล 
  ผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินและล าดับการแสดง ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
  2.2.2 รอบตัดสิน  
  - ผู้เข้าประกวดต้องน าซีดี/เสียงดนตรีประกอบมาเอง และมอบให้ทางทีมงาน ก่อนการประกวด
  อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
  - กรณีเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค อนุญาตให้เริ่มร้องเพลงตั้งแต่ต้นได้ 

2.3 การ Cover ไม่จ าเป็นต้อง copy ศิลปินมาทั้งหมด 
          2.4 เพลงที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องมีความยาวในการโชว์ไม่เกิน 5 นาที บวกลบไม่เกิน 1 นาท ี 
          2.5 เพลงที่ใช้ประกวด ต้องเป็นเพลงสากลหรือภาษาอาเซียน 
          2.6 ผู้เข้าประกวดสามารถแต่งกายได้อย่างสร้างสรรค์  
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 4,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

หมายเหตุ 1. ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 
2. แจ้งประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินและล าดับการแสดง ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
3. ประกวด ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
4. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลที่ 1- 3 ต้องขึ้นแสดงในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 



5. เกณฑก์ารประกวดตอบค าถามภาษาอังกฤษ (English Quiz) 
 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.สกลนคร 
          1.2 มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ 
          1.3 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านภาษา วัฒนธรรม สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  
 
2. กติกาการแข่งขัน  
 2.1 ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็นทีม ทีมละ 2 คน (โรงเรียนละ 1 - 2 ทีมเท่านั้น) 
 2.2 ผู้เข้าประกวดต้องสามารถตอบค าถามให้ถูกต้องและชัดเจนภายในเวลาที่ก าหนด  
 โดยเลือกค าตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือกที่ก าหนดให้และส่งค าตอบให้กรรมการ ภายใน 1 นาที  
 เพ่ือตรวจค าตอบและแจ้งผลคะแนนในแต่ละข้อทันที 
          2.4 ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา 
 
3. เกณฑ์การตัดสิน 
 3.1 ตอบค าถามได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน 
 3.2 ตอบค าถามได้ชัดเจนภายในเวลาที่ก าหนด     
 3.3 ในกรณีที่คะแนนเสมอกัน ทีมนั้นจะต้องตอบค าถามในค าถามพิเศษต่อไปจนกว่าจะได้ทีมท่ีชนะ
        
4. รางวัลการประกวด 

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

 
หมายเหตุ   
1. ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 
2. ประกวด ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3. สถาบันสามารถส่งค าถามพร้อมตัวเลือกและค าตอบมายังคณะกรรมการได้ โรงเรียนละ ๕ ค าถาม เพ่ือใช้
ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกค าถามในการประกวดแข่งขัน โดยส่งมาพร้อมใบสมัคร 

 
 
 
 
 
 
 



6. เกณฑ์การประกวดตอบปัญหาภาษาและวัฒนธรรมจีน  
(Chinese Culture and Language Quiz) 

 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
           1.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.สกลนคร 
 1.2 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน (ภาษาจีนเบื้องต้น) 
 
2. กติกาการแข่งขัน  
 2.1 ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็นทีม ทีมละ 2 คน (โรงเรียนละ 1 - 2 ทีมเท่านั้น) 
 2.2 ผู้เข้าประกวดต้องสามารถตอบค าถามให้ถูกต้องและชัดเจนภายในเวลาที่ก าหนด  
 โดยเลือกค าตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือกที่ก าหนดให้และส่งค าตอบให้กรรมการ ภายใน 1 นาที  
 เพ่ือตรวจค าตอบและแจ้งผลคะแนนในแต่ละข้อทันที 
          2.3 ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา 
 
3. เกณฑ์การตัดสิน 
 3.1 ตอบค าถามได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน 
 3.2 ตอบค าถามได้ชัดเจนภายในเวลาที่ก าหนด     
 3.3 ในกรณีที่คะแนนเสมอกัน ทีมนั้นจะต้องตอบค าถามในค าถามพิเศษต่อไปจนกว่าจะได้ทีมท่ีชนะ
    
4. รางวัลการประกวด 

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

 
หมายเหตุ   
1. ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 
2. ประกวด ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 
 


