
 
 

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ  

 “เปิดโลกวิชาการเปิดบ้านสายอาชีพ” ครังท ี3 เนืองในวนัสถาปนาวทิยาลยัเทคโนโลยอีสีานเหนือ 

ประจําปีการศึกษา 2561 

 

เกณฑ์การแข่งขันการคดัลายมือ 

 1.ระดับชันผู้เข้าประกวด 

                 - ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

  2.จํานวนผู้เข้าประกวด 

          ส่งสถานศึกษาละ ไม่เกิน  2  คน  
  
 3.  เวลาทใีช้ในการแข่งขัน 

           1  ชวัโมง  

 4.  วธีิดําเนินการแข่งขัน 

        4.1  ผูเ้ขา้แข่งขนัรายงานตวั  ณ  สถานทีกาํหนด 

       4.2  ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเตรียมอุปกรณ์การเขียนมาเอง ไดแ้ก่ ปากกาลูกลืนสีนาํเงิน ขนาด .  มม. และ 

           ยางลบ ยกเวน้กระดาษเขียน ผูจ้ดัการแข่งขนัจดัเตรียมให้ 

       4.3     ลกัษณะอกัษรทีใชใ้นการคดัลายมือใชแ้บบอกัษรไทยทีถูกตอ้ง 

        4.4  ใหเ้ขียนตวับรรจงเตม็บรรทดั   

  5.  เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม  100  คะแนน  ดังนี 

  

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

1. ตวัอกัษรตรงเรียบ  การวางสระ  วรรณยุกต ์ ช่องไฟถูกตอ้ง 20 

2. ความสะอาด 20 

3. สะกดคาํถูกตอ้ง 20 

4. ความสวยงาม 20 

5. เสร็จทนัเวลาทีกาํหนด 20 

รวม 100 



   6.รางวลัการประกวด 

  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง      ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญทองยอดเยยีม 

  คะแนน    ๘๐-๑๐๐ คะแนน  ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญทอง 

  คะแนน    ๗๐-๗๙  คะแนน  ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญเงิน 

 คะแนน    ๖๐-๖๙  คะแนน  ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญทองแดง 

 คะแนน    ๔๐-๕๙  คะแนน  ไดรั้บเกียรติบตัรชมเชย 

 7. สถานทใีนการแข่งขัน 

  ห้อง 1207 

 8. รายงานตัวก่อนเวลา    9.00 น. 

 ***หมายเหตุ      การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสินสุด 

  

เกณฑ์การประกวดการวาดภาพระบายสี 

เกณฑ์การประกวด 

 1. ระดับชันผู้เข้าประกวด 

 กาํลงัศึกษาอยูร่ะดบัมธัยมศึกษา  ตอนตน้ 

 . จํานวนผู้เข้าประกวด 

 สถานศึกษาละ  1 คน  

 3. เวลาทใีช้ในการประกวด 

  2  ชวัโมง 

 4. วธีิการประกวด  และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 

  4.1 วาดภาพในหวัขอ้ 

   “ในหลวง  ร.๙ ของแผ่นดิน” 

 4.2 ผูจ้ดัการประกวด จดัเตรียมอุปกรณ์ให ้ ประกอบดว้ย 

   - กระดาษวาดภาพ 

  4.3 ใหผู้เ้ขา้ประกวดจดัเตรียมอุปกรณ์มาเอง  ดงันี 

   - ดินสอ 

   - ยางลบ 

   - สี ( ไม่จาํกดัวา่เป็นสีอะไร  แลว้แต่ตามความถนดั ) 

   - แผน่รองวาดภาพ 

 5. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  คะแนน ดังนี 



เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

. วาดภาพตามหัวขอ้ทีกาํหนดและการวางภาพทีเหมาะสม 30 

. ความคิดสร้างสรรค ์ 30 

3. ความปราณีตสวยงาม 30 

. การเก็บอุปกรณ์หลงัการใชง้าน / เวลาในเวลาทีกาํหนด 10 

 6.รางวลัการประกวด 

  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง      ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญทองยอดเยยีม 

  คะแนน    80-100 คะแนน   ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญทอง 

  คะแนน    70-79 คะแนน   ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญเงิน 

 คะแนน    60-69 คะแนน   ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญทองแดง 

 คะแนน    40-59 คะแนน   ไดรั้บเกียรติบตัรชมเชย 

 7. สถานทใีนการแข่งขัน 

  ห้องวิทยบริการ  ( ห้องสมุด ) 

 8. รายงานตัวก่อนเวลา    08.45  น. 

 ***หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสินสุด 

 
การประกวดการร้องเพลงลูกทุ่ง  

เกณฑ์การประกวด 

 1. ระดับชันผู้เข้าประกวด 

  กาํลงัศึกษาอยูร่ะดบัมธัยมศึกษา  ตอนตน้  ( ม.1-ม.3 )  

 2. จํานวนผู้เข้าประกวด 

  สถานศึกษาละ  1 คน  

 3. ประเภทของเพลงและเวลาทีใช้ในการประกวด 

  เพลงไทยลูกทุ่ง  จาํนวน  1 เพลง ไม่เกิน  7  นาที   

 4.วธีิการประกวด 

  4.1 ผูเ้ขา้ประกวดแต่งกายชุดนกัเรียนของสถาบนัตวัเอง 

  .  ผูเ้ขา้ประกวดรายงานตวัพร้อมมอบแผน่ CD (sound เพลง) ทีจะใชใ้นการประกวดทงั  โดยแจง้เพลงที 

      จะใชใ้นการแข่งขนัใหผู้จ้ดัการประกวดทราบ พร้อมทงัจบัฉลาก เพือจดัลาํดบัก่อนการประกวด  นาที 

  4.3 ผูเ้ขา้ประกวดขึนร้องเพลงตามลาํดบั   

  .4 หากมีการเปลียนแปลงกติกาขอ้ใดขอ้หนึง  ผูจ้ดัการประกวดจะแจง้ให้ผูเ้ขา้ประกวดทราบก่อนการ 

        ประกวด 



 5.เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม 100 คะแนน   ดังนี  

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

. ความพร้อมเพรียง   

. นาํเสียง     

. ลีลา  บุคลิก   

 . การแต่งกาย 1  

. จงัหวะ  ทาํนอง 2  

 6.รางวลัการประกวด 

  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง      ได้รับเกยีรติบัตรเหรียญทองยอดเยียม 

  คะแนน    80-100 คะแนน   ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญทอง 

  คะแนน    70-79 คะแนน   ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญเงิน 

  คะแนน    60-69 คะแนน   ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญทองแดง 

  คะแนน    40-59 คะแนน   ไดรั้บเกียรติบตัรชมเชย 

 7. สถานทใีนการแข่งขัน 

  เวทีห้องประชุมฉางขา้ว 

 8. รายงานตัวก่อนเวลา    08.45  น. 

 หมายเหตุ  ***    การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสินสุด 

 
เกณฑ์การเสนอขายสินค้าและบริการ ในระดับ ปวช. 

 1.ลักษณะการแข่งขัน 

  -การแข่งขนัประเภททีมละ 3 คน 

  -นกัเรียนระดบั ปวช. 

 2.รายละเอยีดการแข่งขัน 

  -โจทยใ์นการแข่งขนัการนาํเสนอขายสินคา้ คือ โทรศพัท์มือถือ “ Smart Phone” 

  -เวลาทีใชใ้นการแข่งขนั ทีมละ 10-15 นาที 

  -คะแนน เตม็ 100 คะแนน 

  -สถานทีทีใชใ้นการแข่งขนั  คือ ห้อง 1106 

  -คณะกรรมการในการแข่งขนั คือ อ.อรรณพ  และ อ.เก็จมณี 

 3.หลกัเกณฑ์การให้คะแนน 

  -วธีิการเปิด-ปิดการขาย    30 คะแนน 

  -วธีิการตอบขอ้โตแ้ยง้    10 คะแนน 



  -การสร้างบรรยากาศ (เนือเรือง)   10 คะแนน 

  -การใชค้าํพูดและนาํเสียง    10 คะแนน 

  -การบริหารเวลา      5 คะแนน 

  -บุคลิกภาพของทีม    15 คะแนน 

  -การจดัแสดงสินคา้    10 คะแนน 

  -การมีส่วนร่วมในการนาํเสนอ   10 คะแนน 

   รวม               100 คะแนน 

 4.เกณฑ์การตัดสิน 

  1.ระดบัคะแนน  80-100 คะแนน  ไดรั้บเกียรติบตัร เหรียญทอง 

  2.ระดบัคะแนน  70-79   คะแนน  ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญเงิน 

  3.ระดบัคะแนน  60-69   คะแนน ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญทองแดง 

 หมายเหตุ  ***    การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสินสุด 

 

เกณฑ์การแข่งขันพมิพ์ดีด ไทย-องักฤษ  ในระดับ ปวช. 

 1.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

  -นกัเรียนระดบั ปวช. 

 2.รายละเอยีดการแข่งขัน 

  -เวลาทีใชใ้นการแข่งขนั  5 นาที  

 3.เกณฑ์การตัดสิน 

  1.ระดบัคะแนน  30  คาํ/นาที  ไดรั้บเกียรติบตัร เหรียญทอง 

  2.ระดบัคะแนน  25-29    คาํ/นาที  ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญเงิน 

  3.ระดบัคะแนน  20-24    คาํ/นาที ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญทองแดง 

 หมายเหตุ  ***    การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสินสุด 

 


