
1. เกณฑ์การประกวดกลา่วสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
          1.2 มีความสามารถในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษได้ 
 

2. กติกาการแข่งขัน  
          2.1 หัวข้อการกล่าวสุนทรพจน์ “Taking Advantage of Covid-19 Crisis”  
 2.2 ผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ไม่เกิน 3-4 นาท ีรวมการแนะนำตัว 

2.3 ผู้เข้าประกวดบันทึกวิดีโอการกล่าวสุนทรพจน์ แล้วให้อัพโหลดวิดีโอผ่านทาง Google Drive  
     หรือ Youtube ก็ได้ พร้อมกรอกลิงก์วิดีโอลงในใบสมัครออนไลน์ มายังลิงก์ที่กำหนดให้    
     https://forms.gle/51edoDLsxacR6pM3A ทั้งนี้สามารถกรอกใบสมัครก่อน  
     หลังจากนั้น อัพโหลดวิดีโอในภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกินกำหนด 
2.4 ในส่วนของรางวัลยอดนิยม ให้นักศึกษาโพสคลิปดังกล่าวบนเฟสบุ๊ค (เปิดสาธารณะ)  
     พร้อมติด Hashtag #SNRUEnglishSpeech2020 (1 ไลก=์1 คะแนน และ 1 แชร์=2 คะแนน) 
     ระบบจะปิดนับคะแนนวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. 
2.5 กำหนดส่งใบสมัคร วิดีโอ โพสเฟสบุ๊ค ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2563 
2.6 ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา 

  

3. เกณฑ์การตัดสิน 
 3.1 ด้านเนื้อหา พิจารณาจากการจัดลำดับเนื้อหา ข้อมูลถูกต้อง ตรงตามหัวข้อเรื่อง  30 คะแนน 
คุณค่าของเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม      
 3.2 ด้านการใช้ภาษา พิจารณาจากการใช้ระดับภาษาที่เหมาะสม เรียบเรียงถูกต้อง 30 คะแนน 
ตามหลักไวยากรณ ์การเลือกใช้คำและการใช้สำนวนโวหาร      
 3.3 ด้านการนำเสนอ พิจารณาจากภาษากาย น้ำเสียง บุคลิกภาพท่ีสง่างาม   30 คะแนน 
มีความเป็นธรรมชาติมีพลังในการสื่อสาร และรักษาเวลา      
 3.4 รักษาเวลาตามกำหนด      10 คะแนน 
 

4. รางวัลการประกวด 
ชนะเลิศ   เงินรางวัล 1,500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลยอดนิยม  เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

หมายเหตุ  
 1. คณะกรรมการทำการตัดสินวันที่ 3 กันยายน 2563 ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการวันที่ 7 
กันยายน 2563 ผ่านทางเพจ Facebook: Language Center and International Relations in SNRU  
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัล ให้มารับรางวัลในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องสัตตบงกช (1120)  
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เวลา 08.30 – 11.30 น. พร้อมให้นำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนมาประกอบหลักฐาน  (การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 

https://forms.gle/51edoDLsxacR6pM3A?fbclid=IwAR30Z-lpWDCN8Oon6VRuooLPASwTAF9biooEZ2smsMDp3f2wk1Ba1XDkWnU


2. เกณฑ์การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
          1.2 มีความสามารถในการร้องเพลงด้วยภาษาอังกฤษ 
 

2. กติกาการแข่งขัน  
 2.1 ผู้เข้าประกวดเลือกร้องเพลงภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เพลง  

2.2 ผู้เข้าประกวดบันทึกวิดีโอการร้องเพลงภาษาอังกฤษ แล้วให้อัพโหลดวิดีโอผ่านทาง Google Drive  
     หรือ Youtube ก็ได้ พร้อมกรอกลิงก์วิดีโอลงในใบสมัครออนไลน์ มายังลิงก์ที่กำหนดให้   
      https://forms.gle/XCyD4Daq886GgxXC6 ทั้งนี้สามารถกรอกใบสมัครก่อน  
     หลังจากนั้น อัพโหลดวิดีโอในภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกินกำหนด 
2.3 เพลงที่ร้อง สามารถบันทึก/ตัดต่อวิดีโอ พร้อมซาวด์เพลงหรือดนตรีสดได้ 
2.4 ในส่วนของรางวัลยอดนิยม ให้นักศึกษาโพสคลิปดังกล่าวบนเฟสบุ๊ค (เปิดสาธารณะ) 
     พร้อมติด Hashtag #SNRUEnglishSinging2020 (1 ไลก์=1 คะแนน และ 1 แชร์=2 คะแนน) 
     ระบบจะปิดนับคะแนนวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. 
2.5 กำหนดส่งใบสมัคร วิดีโอ โพสเฟสบุ๊ค ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2563 
2.6 แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือชุดนักร้อง (สุภาพ) 

 

3. เกณฑ์การตัดสิน 
 3.1 น้ำเสียงและความไพเราะของเสียง    15 คะแนน 
 3.2 การออกเสียงชัดเจน ถูกต้องตามหลักภาษาที่ร้อง  15 คะแนน 
 3.3 เทคนิคการขับร้อง      15 คะแนน 
 3.4 จังหวะ ทำนองถูกต้อง     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 

 รางวัลยอดนิยม  เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
หมายเหตุ  
 1. คณะกรรมการทำการตัดสินวันที่ 3 กันยายน 2563 ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการวันที่ 7 
กันยายน 2563 ผ่านทางเพจ Facebook: Language Center and International Relations in SNRU  
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัล ให้มารับรางวัลในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องสัตตบงกช (1120)  
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เวลา 08.30 – 11.30 น. พร้อมให้นำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนมาประกอบหลักฐาน (การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 



3. เกณฑก์ารประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
 

 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร      
      1.2 มีความสามารถในการเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
2. กติกาการแข่งขัน  
 2.1 ผู้เข้าประกวดเลือกเล่านิทานพ้ืนบ้านไทยหรือนิทานอีสปภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เรื่อง (5–8 นาท)ี 

2.2 ผู้เข้าประกวดบันทึกวิดีโอการเล่านิทานภาษาอังกฤษ แล้วให้อัพโหลดวิดีโอผ่านทาง Google Drive  
     หรือ Youtube ก็ได้ พร้อมกรอกลิงก์วิดีโอลงในใบสมัครออนไลน์ มายังลิงก์ที่กำหนดให้   
      https://forms.gle/XCyD4Daq886GgxXC6 ทั้งนี้สามารถกรอกใบสมัครก่อน  
     หลังจากนั้น อัพโหลดวิดีโอในภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกินกำหนด 
2.3 ในส่วนของรางวัลยอดนิยม ให้นักศึกษาโพสคลิปดังกล่าวบนเฟสบุ๊ค (เปิดสาธารณะ) 
     พร้อมติด Hashtag #SNRUStoryTelling2020 (1 ไลก=์1 คะแนน และ 1 แชร์=2 คะแนน) 
     ระบบจะปิดนับคะแนนวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. 
2.4 กำหนดส่งใบสมัคร วิดีโอ โพสเฟสบุ๊ค ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2563 

 2.5 ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดที่สอดคล้องกับนิทานที่เล่า (ชุดสุภาพ) 
3. เกณฑ์การตัดสิน 
 3.1 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1.1 ใช้ภาษาถูกต้องคำศัพท์ โครงสร้าง และเหมาะสมกับระดับชั้น  20 คะแนน 
  3.1.2 ความสามารถด้านการออกเสียง                  20 คะแนน 
  3.1.3 การใช้น้ำเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง   20 คะแนน 
 3.2 ด้านเนื้อเรื่อง 35 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.2.1 เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย   15 คะแนน 
  3.2.2 รูปแบบการเล่าเรื่อง การนำเสนอ    10 คะแนน 
  3.2.3 ข้อคิดในการนำเสนอ     10 คะแนน 
 3.3 เล่าตามเวลาที่กำหนด (5 – 8 นาที)     5 คะเนน 
4. รางวัลการประกวด 

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

หมายเหตุ  
 1. คณะกรรมการทำการตัดสินวันที่ 3 กันยายน 2563 ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการวันที่ 7 
กันยายน 2563 ผ่านทางเพจ Facebook: Language Center and International Relations in SNRU  
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัล ให้มารับรางวัลในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องสัตตบงกช (1120)  
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เวลา 08.30 – 11.30 น. พร้อมให้นำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนมาประกอบหลักฐาน (การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 
 



4. เกณฑ์การประกวดนำเสนอสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
          1.2 มีความสามารถในการนำเสนอสินค้าเป็นภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 
 

2. กติกาการแข่งขัน  
 2.1 ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็นทีม ทีมละ 2 คน 
 2.2 ผู้เข้าประกวดใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 7 นาที  
 2.3 สินค้าท่ีนำเสนอสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาด 

2.4 ผู้เข้าประกวดบันทึกวิดีโอการนำเสนอสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ แล้วให้อัพโหลดวิดีโอผ่านทาง Google Drive   
     หรือ Youtube ก็ได้ พร้อมกรอกลิงก์วิดีโอลงในใบสมัครออนไลน์  มายังลิงก์ที่กำหนดให้    
      https://forms.gle/XCyD4Daq886GgxXC6 ทั้งนี้สามารถกรอกใบสมัครก่อน หลังจากนั้น  
     อัพโหลดวิดีโอในภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกินกำหนด 
2.5 ในส่วนของรางวัลยอดนิยม ให้นักศึกษาโพสคลิปดังกล่าวบนเฟสบุ๊ค (เปิดสาธารณะ) 
     พร้อมติด Hashtag #SNRUEnglishProductPresent2020 (1 ไลก=์1 คะแนนและ 1 แชร์=2 คะแนน) 
     ระบบจะปิดนับคะแนนวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. 
2.6 กำหนดส่งใบสมัคร วิดีโอ โพสเฟสบุ๊ค ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2563 

 2.7 ผู้เข้าประกวดสามารถแต่งกายให้เข้ากับสินค้าที่นำเสนอได้  
 

3. เกณฑ์การตัดสิน 
 3.1 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษถูกต้องตามหลักภาษาและเหมาะสม  20 คะแนน 
 3.2 ข้อมูลสินค้าชัดเจน และสร้างสรรค์      20 คะแนน 
 3.3 บุคลิกภาพและการแสดงออก      20 คะแนน 
 3.4 การนำเสนอมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้ชม    20 คะแนน 
 3.5 อุปกรณ์ตัวอย่างสินค้าและการแต่งกายมีความสอดคล้องกับเนื้อหาการนำเสนอ 20 คะแนน 
 

4. รางวัลการประกวด 
ชนะเลิศ   เงินรางวัล 3,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลยอดนิยม  เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
หมายเหตุ  
 1. คณะกรรมการทำการตัดสินวันที่ 3 กันยายน 2563 ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการวันที่ 7 
กันยายน 2563 ผ่านทางเพจ Facebook: Language Center and International Relations in SNRU  
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัล ให้มารับรางวัลในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องสัตตบงกช (1120)  
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เวลา 08.30 – 11.30 น. พร้อมให้นำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนมาประกอบหลักฐาน (การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 
 



5. เกณฑ์ประกวดเต้นคัฟเวอร์แดนซ์ 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
          1.1 เป็นนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
          1.2 มีความสามารถในการเต้นคัฟเวอร์แดนซ์ 
2. กติกาการแข่งขัน  

2.1 ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็นทีม ทีมละ 4 - 8 คน 
2.2 ผู้เข้าประกวดบันทึกวิดีโอการเต้นคัฟเวอร์แดนซ์ แล้วให้อัพโหลดวิดีโอผ่านทาง Google Drive   
     หรือ Youtube ก็ได้ พร้อมกรอกลิงก์วิดีโอลงในใบสมัครออนไลน์  มายังลิงก์ที่กำหนดให้    
      https://forms.gle/XCyD4Daq886GgxXC6 ทั้งนี้สามารถกรอกใบสมัครก่อน หลังจากนั้น  
      อัพโหลดวิดีโอในภายหลงัได้ แต่ต้องไม่เกินกำหนด 
2.3 ในส่วนของรางวัลยอดนิยม ให้นักศึกษาโพสคลิปดังกล่าวบนเฟสบุ๊ค (เปิดสาธารณะ) 
     พร้อมติด Hashtag #SNRUCoverDance2020 (1 ไลก=์1 คะแนนและ 1 แชร์=2 คะแนน) 
     ระบบจะปิดนับคะแนนวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. 
2.4 การ Cover ไม่จำเป็นต้อง copy ศิลปินมาทั้งหมด สามารถประยุกต์ สร้างสรรค์ได้ 

          2.5 เพลงที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องมีความยาวในการโชว์ไม่เกิน 5 นาที บวกลบไม่เกิน 1 นาที  
          2.6 เพลงที่ใช้ประกวด ต้องเป็นเพลงสากลหรือภาษาอาเซียน 
          2.7 กำหนดส่งใบสมัคร วิดีโอ โพสเฟสบุ๊ค ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2563 
 2.8 ผู้เข้าประกวดสามารถแต่งกายได้อย่างสร้างสรรค์ 
  

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

 

4. รางวัลการประกวด 
ชนะเลิศ   เงินรางวัล 5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลยอดนิยม  เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 
 
 
 



 
หมายเหตุ  
 1. คณะกรรมการทำการตัดสินวันที่ 3 กันยายน 2563 ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการวันที่ 7 
กันยายน 2563 ผ่านทางเพจ Facebook: Language Center and International Relations in SNRU  
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัล ให้มารับรางวัลในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องสัตตบงกช (1120)  
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เวลา 08.30 – 11.30 น. พร้อมให้นำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนมาประกอบหลักฐาน  (การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 


