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รายละเอียดการเขารวมกิจกรรมการแขงขัน 
วันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

 
1. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
 

     1.1 การประกวดเตน AEROBIC 
1) คุณสมบัติ 

     – ผูเขาแขงขันเปนชายหรือหญิงก็ได อายุไมเกิน 18 ป 
     – จํานวนผูเขาแขงขันไมนอยกวาทีมละ 5 คน แตไมเกิน 10 คน 
     – ผูเขาแขงขันตองศึกษาอยูโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือโรงเรียนเดียวกันทั้งหมด 
     – มีชุดในการประกวดและแตงกายเหมาะสม ในการเตน Aerobic 
     – ทําการสงใบสมัครพรอมกับไฟลเพลง ความยาวไมเกิน 5 นาที กลับมายังคณะกรรมการ 
                  ตามระยะเวลากําหนดกอนทําการแขงขัน (หากไมสงถือวาสละสิทธ์ิในการประกวด)  
     – รับสมัครไมจํากัดจํานวน และทุกทีมตองทําการรายงานตัวเมื่อเขาแขงขันในวันแขงขัน 
                  เวลา 10.00 น. ณ จุดรับลงทะเบียนของงาน และรับทราบลําดับการเขาประกวด 
          ถาไมมาถือวาสละสิทธ์ิ  

    – หลังจากการรายงานตัวเรียบรอยแลว แตละทีมตองมารายงานตัวเพื่อเตรียมพรอมประกวดอีกครั้ง  
 
2) เกณฑการใหคะแนน 

     – ลีลาการแสดง ความตอเน่ืองกลมกลืนกับเพลง, มีอารมณรวมในการแสดง 
     – ความคิดสรางสรรค   

    – ความพรอมเพรียงในการเตนและถูกตองตามข้ันตอน (หลักการ Aerobic คือ warm up, 
                 Floor Exercise และ Cool Down)  

    – การแตงกายเหมาะสมในการประกวดเตน Aerobic   
    – จํานวนผูเลนเปนไปตามกติกากําหนด  
    ** เน่ืองจากการตัดสินเปนการตัดสินจากหลักการเตนแอโรบิกและดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน 

                  ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญทางดานแอโรบิกโดยตรง ถือสิทธ์ิคําตัดสินของคณะกรรมการเปนที่สิ้นสุด** 
 

3) เกณฑการตัดสินประกวดเตนแอโรบิก 
    – จํานวนผูเขาแขงขัน 5 – 10 คน         20 คะแนน 
    – ลีลาการแสดง ความตอเน่ืองกลมกลืนกับเพลง, มีอารมณรวมในการแสดง     20 คะแนน 
    – ความคิดสรางสรรค           20 คะแนน 
    – ความพรอมเพรียงในการเตนและถูกตองตามข้ันตอน 

            (หลักการ warm up, Floor Exercise, Cool Down)        30 คะแนน 
    – การแตงกายเหมาะสม          10 คะแนน  
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4) การรับสมัคร 
    รับสมัครต้ังแตวันน้ี – ถึงวันที ่11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 สมัครออนไลนไดที ่http://flas.reru.ac.th 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่โทรศัพท 043–556111 โทรสาร 043–556111 
อีเมล kanareru@gmail.com หรือ โทร 087–2354434 อาจารยวรพจน  พรหมจักร 

 
5) รางวัลการแขงขัน “การเตนแอโรบิก” 
    – รางวัลชนะเลิศ    ไดรับทุนการศึกษา 2,000 บาท ถวยรางวัล พรอมเกียรติบัตร 
    – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   ไดรับทุนการศึกษา 1,500 บาท พรอมเกียรติบัตร 
    – รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 2  ไดรับทุนการศึกษา 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
    – รางวัลชมเชย 2 รางวัล  ไดรับเกียรติบัตร 
    – ผูเขาประกวดและผูควบคุมจะไดรับเกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม 
 
6) หลักฐานการสมัคร (นํามาในวันแขงขัน) 

     – สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน จํานวน 1 ใบ 
     – ใบสมัคร (อานรายละเอียดใหเขาใจ กรอกขอมูลลงใหครบถวน) 
     – สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูควบคุม จํานวน 1 ใบ 
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     1.2 การประกวด Science Show 
1) เกณฑการประกวด 
    – ผูแสดงตองศึกษาอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตร ี
    – สงประกวดไดโรงเรียนละไมเกิน 2 ทีม 
    – ในแตละทีมมีผูแสดงทีมละไมเกิน 3 คน สามารถเปนทีมเด่ียว ทีมผสม ชาย–หญิง 
    – ตองเปนการแสดงดวยการทดลองที่สามารถอธิบายไดดวยหลักการหรือกระบวนการ 

                 ทางวิทยาศาสตร 
    – ตองเปนการแสดงที่มลีักษณะใหผูชมไดสังเกต คิดคําตอบ หรือต้ังสมมุติฐาน 
    – ตองเปนการแสดงที่เราใจ สนุกสนาน ใหผูชมมีสวนรวมอยางเหมาะสม ไมขัดกับวัฒนธรรม 
       อันดีงาม โดยใชเวลาในการแสดงทั้งหมด 15 นาที 
    – ทีมที่เขาประกวด ตองแตงกายเหมาะสม โดยใชเครื่องแบบหรือชุดพละศึกษาของโรงเรียน 
       เปนพื้นฐาน หากมีการตกแตงเพิ่มเติมตองเปนไปโดยประหยัด 
    – ผูแสดงตองคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผูชมและสถานที่ในการจัดแสดงดวย 
 
2) การรับสมัคร 
    รับสมัครต้ังแตวันน้ี – ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 สมัครออนไลนไดที ่http://flas.reru.ac.th 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่โทรศัพท 043–556111 โทรสาร 043–556111 
อีเมล kanareru@gmail.com หรือ โทร 087–2354434 อาจารยวรพจน  พรหมจักร 

 
3) รางวัลการประกวด “Science Show” 
    – รางวัลชนะเลิศ    ไดรับทุนการศึกษา 2,000 บาท ถวยรางวัล พรอมเกียรติบัตร 
    – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   ไดรับทุนการศึกษา 1,500 บาท พรอมเกียรติบัตร 
    – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ไดรับทุนการศึกษา 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
    – รางวัลชมเชย 2 รางวัล  ไดรับเกียรติบัตร 
    – ผูเขาประกวดและผูควบคุมจะไดรับเกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม 
 
4) หลักฐานการสมัคร (นํามาในวันแขงขัน) 

     – สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน จํานวน 1 ใบ 
     – ใบสมัคร (อานรายละเอียดใหเขาใจ กรอกขอมูลลงใหครบถวน) 
         – สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูควบคุม จํานวน 1 ใบ 
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5) เกณฑการใหคะแนนการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) 
 

ลําดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
1 ความสําเร็จในการแสดง 

– การเตรียมพรอม 
– ความคิดริเริ่ม สรางสรรค ทาทาย ชวนใหติดตาม ความแปลกใหม 
– ความสามารถในการใช และความปลอดภัยในอุปกรณ 
– ความเปนไปไดในการตอยอดหรือประยุกตใชในวิถีชีวิต 

30 

2 ความถูกตองเชิงวิชาการ 
– อธิบายแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร เช่ือมโยงกับ 
  การแสดงไดถูกตอง 
– สามารถหาคําตอบที่สามารถอธิบายไดตามหลักวิชาการ 

20 

3 รูปธรรมในการนําความรูไปตอยอดหรือประยุกตใช 
– การยกตัวอยางการนําเอาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของผลจากการแสดง 
  ไปใชประโยชน 

10 

4 การนําเสนอและสื่อสารการแสดง 
– ปฏิภาณไหวพริบและความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา 
– บุคลิกภาพและการแสดงออก 
– การใชภาษาอยางเหมาะสม สื่อสารงานตอการเขาใจ และมีความชัดเจน 
– การใชศัพททางวิชาการไดถูกตอง 

20 

5 การมีสวนรวมและทักษะการทํางานเปนทีม 
– รูปแบบในการนําเสนอของแตละบุคคลในทีมนาสนใจ 
– การมีสวนรวมโดยรวมของทีม 

5 

6 เวลาที่ใชในการแสดง 
– เปนไปตามเวลาที่กําหนด 

5 

7 การเปดโอกาสใหผูชมมีสวนรวม 
– เทคนิคการกระตุนการมสีวนรวมของผูชม 

5 

8 การแตงกาย 
– มีความสุภาพ เหมาสมและเปนไปโดยประหยัด 
– ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี 

5 

 รวมคะแนน 100 
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     1.3 การแขงขันเขียนอักษรจีนตามคําบอก 
      1) เกณฑการแขงขัน 

    – การแขงขันเขียนอักษรจีนตามคําบอกแบงออกเปน 3 รอบ แบบแขงเด่ียว  
    – การแขงขันรอบที ่1 ใหความหมายภาษาไทย ผูเขาแขงขันเขียนอักษรจีน จํานวน 10 คํา 
       (ใช คําศัพทจาก HSK 1) ขอละ 5 คะแนน 
    – การแขงขันรอบที ่2 ดูพินอิน ผูเขาแขงขันเขียนอักษรจีน จํานวน 10 คํา 
       (ใชคําศัพทจาก HSK 2) ขอละ 5 คะแนน 
    – การแขงขันรอบที ่3 กรรมการจัดสอบอานคําศัพทสองครั้ง ผูเขาแขงขันเขียนอักษรจีน 
       จํานวน 10 คํา (ใชคําศัพทจาก HSK 3) ขอละ 10 คะแนน 
    – เวลาที่ใชในการแขงขัน กรรมการทําการจับเวลาขอละ 1 นาที 
    – ผูเขาแขงขันสามารถดาวนโหลดคําศัพทไดที ่ 

    https://drive.google.com/drive/folders/ 
       17AEz5Z3mIs9J3YJbyzlzKBoNSYl–EtGa?usp=sharing 
       หรือ scan QR 
 
2) เกณฑการตัดสิน 
    คะแนนเต็ม 200 คะแนน นําคะแนนจากการแขงขันในรอบที ่1 – 3 มารวมกัน 
    โดยเรียงลําดับคะแนนรวมจากมากสุดเปนผูชนะการแขงขัน 
 
3) คุณสมบัติผูสมัคร 
    เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครไดโรงเรียนละไมเกิน 5 คน 

 
4) รางวัล 
    – รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติบัตร 
    – รางวัลรองชนะ เงินรางวัล 800 บาท พรอมใบประกาศเกียรติบัตร 
    – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท พรอมใบประกาศเกียรติบัตร 
    – รางวัลชมเชย 2 รางวัล ใบประกาศเกียรติบัตร 
 
5) การรับสมัคร 
    รับสมัครต้ังแตวันน้ี – ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 สมัครออนไลนไดที ่http://flas.reru.ac.th 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่โทรศัพท 043–556111 โทรสาร 043–556111 
อีเมล kanareru@gmail.com หรือ โทร 087–2354434 อาจารยวรพจน  พรหมจักร 

 
6) หลักฐานการสมัคร (นํามาในวันแขงขัน) 

     – สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน จํานวน 1 ใบ 
        – ใบสมัคร (อานรายละเอียดใหเขาใจ กรอกขอมูลลงใหครบถวน) 
     – สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูควบคุม จํานวน 1 ใบ 
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     1.4 การแขงขันสุนทรพจนภาษาอังกฤษ (The 2nd English Speech Contest) 
1) วัน เวลา สถานท่ี 
    วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ณ อาคารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 
2) ระดับ รอบ และหัวขอการแขงขัน  
    – ระดับช้ันมัธยมศึกษา  
    – รอบการแขงขันแบงเปนสองรอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 
    – หัวขอรอบคัดเลือก “What humanities and social sciences program would you apply 

for in your university study and how would it benefit your life after graduation?” 
หัวขอรอบชิงชนะเลิศจะประกาศหัวขอกอนการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ 

 
3) จํานวนรับสมัครผูแขงขัน  
    ระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวนไมเกิน 20 คน โรงเรียนละ 1 คน   
 
4) การสมัครเขาแขงขัน  
    รับสมัครต้ังแตวันน้ี – ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 สมัครออนไลนไดที ่http://flas.reru.ac.th 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่โทรศัพท 043–556111 โทรสาร 043–556111 
อีเมล kanareru@gmail.com หรือ โทร 087–2354434 อาจารยวรพจน  พรหมจักร 

 
5) การลงทะเบียน  
    ระดับช้ันมัธยมศึกษา ลงทะเบียนหนาหองแขงขัน เวลา 10.00 – 10.30 น. โดยใชบัตรประจําตัว

นักเรียนฉบับจริงและบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง 
 
6) กําหนดการแขงขัน  
    10.00 – 10.30  ผูแขงขันลงทะเบียนหนาหองแขงขัน แนะนําคณะกรรมการที่เกี่ยวของ/ 

ช้ีแจงการแขงขัน/ผูเขาแขงขันจับฉลากลําดับการแขงขัน 
    10.30 – 12.15 ดําเนินการแขงขัน “รอบคัดเลือก”  
    12.15 – 12.30 ประกาศผูผานเขาสูการแขงขัน “รอบชิงชนะเลิศ” จํานวน 5 คน 
    12.30 – 13.30 พักการแขงขัน 
    13.30 – 14.30 ดําเนินการแขงขัน “รอบชิงชนะเลิศ” จํานวน 5 คน 
    14.30 – 15.00 ประกาศผลการแขงขัน/จบการแขงขัน 
    * กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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7) เกณฑการใหคะแนน 
    การแขงขันและทุกรอบการแขงขัน มีคะแนน 50 คะแนน โดยใชเกณฑเดียวกัน ดังน้ี 
 

การแนะนําตนเอง การเกริ่นนําเขาสูหัวขอและประเด็น (3 คะแนน) 
สํานวนภาษาที่ใชและการเรียบเรียงการทักทายผูฟง การแนะนําตนเอง การเกริ่นนําเขาสู
หัวขอและประเด็น 

3 คะแนน 

เน้ือเรื่อง (20 คะแนน) 
โครงสรางของเน้ือเรื่องเรียงลําดับอยางเหมาะสมและสอดคลอง สัมพันธกันตลอดเรื่อง   5 คะแนน 

รายละเอียดของเน้ือเรื่อง สอดคลองและสนับสนุนหัวขอ ประเด็นหลัก และประเด็นรอง 5 คะแนน 
ปริมาณของเน้ือเรื่องเพียงพอดวยการยกตัวอยาง หรือ หลักฐานสนับสนุนที่เปนรปูธรรมและ
นาเช่ือถือ 

5 คะแนน 

ความคิดริเริ่มสรางสรรค แปลกใหม มีความเปนเอกลักษณของตนเอง สรางแรงบันดาลใจ
หรือ แรงกระตุนใหผูฟง 

5 คะแนน 

การสรุป (6 คะแนน) 
สรุปเรื่องไดสอดคลองกับหัวขอและเน้ือเรื่องที่กลาวมาทั้งหมด 3 คะแนน 
ขอคิด ขอเสนอแนะ คําทิ้งทาย หรือคําเชิญชวนผูฟงสอดคลองกับหัวขอและเน้ือเรื่องที่กลาว
มาทั้งหมด นาจดจํา นาประทับใจ 

3 คะแนน 

การใชภาษากาย (9 คะแนน)  
ความเช่ือมั่นในตนเอง กลาแสดงออก  3 คะแนน 
กริยาทาทางเหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือเรื่องในขณะที่พูด 3 คะแนน 
กวาดสายตามองผูฟงไดอยางเหมาะสม เปนธรรมชาติ สอดคลองกับเน้ือเรื่องในขณะที่พูด 3 คะแนน 
การใชวาทศิลป (9 คะแนน)  
ลีลาวาทศิลป ถายทอดอารมณ นํ้าเสียงสรางบรรยากาศดึงดูดใจผูฟง                                                                         
นาติดตาม สรางความรูสึกรวม 

3 คะแนน 

การเวนจังหวะการพูด การเนนเสียงหนักเบา สอดคลองกับเน้ือเรื่องในขณะที่พูด  3 คะแนน 
การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 คะแนน 
การบริหารเวลา (3 คะแนน)  
กําหนดใหใชเวลา 5 นาที แตยืดหยุนไดไมเกิน 7 นาที โดยกําหนดชวงเวลาที่ใช 
และคะแนนที่จะไดรับ ดังน้ี 
     ใชเวลาอยูระหวาง 1.00 – 3.00  นาที ได  1  คะแนน 
     ใชเวลาอยูระหวาง 3.01 – 4.45  นาที ได  2  คะแนน 
     ใชเวลาอยูระหวาง 4.46 – 5.15  นาที ได  3  คะแนน 
     ใชเวลาอยูระหวาง 5.16 – 6.00  นาที ได  2  คะแนน 
     ใชเวลานอกเหนือจากขางบนน้ี         ได  0  คะแนน 

3 คะแนน 

รวม 50 คะแนน 
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8) การตัดสินผูชนะเลิศการแขงขัน  
    รอบคัดเลือก 
    เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย  
    – ผูที่มีคะแนนเปนอันดับที ่1–5 ไดเขาแขงขัน “รอบชิงชนะเลิศ” 
    รอบชิงชนะเลิศ  
    เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย (ไมรวมคะแนนจากรอบคัดเลือก) 
    – ผูที่มีคะแนนเปนอันดับที ่1 ไดรางวัล “ชนะเลิศ” 
    – ผูที่มีคะแนนเปนอันดับที ่2 ไดรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที ่1” 
    – ผูที่มีคะแนนเปนอันดับที ่3 ไดรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที ่2” 
    – ผูที่มีคะแนนเปนอันดับที ่4–5 ไดรางวัล “ชมเชย” 
 
9) รางวัล  
    – รางวัล “ชนะเลิศ”    ไดรับทุนการศึกษา 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
    – รางวัล “รองชนะเลิศอันดับที ่1”  ไดรับทุนการศึกษา   800 บาท พรอมเกียรติบัตร 
    – รางวัล “รองชนะเลิศอันดับที ่2”  ไดรับทุนการศึกษา   500 บาท พรอมเกียรติบัตร 
    – รางวัล “ชมเชย” (2 ตําแหนง)     ไดรับเกียรติบัตร 
 
10) กฎ กติกา การแขงขัน 
      – ผูเขาแขงขัน ถือวาเขาใจและยอมรับระเบียบการแขงขันสุนทรพจนภาษาอังกฤษฉบับน้ีทุกขอ  
         รวมถึงขอที่อาจจะมีเพิ่มเติมในการช้ีแจงในหองแขงขันกอนทําการแขงขัน 
      – ผูเขาแขงขันตองแตงกายตามระเบียบหรือตามการไดรับอนุญาตจากโรงเรียนตนสังกัด 
      – ผูเขาแขงขันที่ไมลงทะเบียน ไมสามารถลงทะเบียนดวยตนเอง หรือ ไมสามารถลงทะเบียน 
         ภายในเวลาที่กําหนด ถือวา สละสิทธ์ิจากการแขงขัน 
      – หากจํานวนผูเขาแขงขันสมัครและลงทะเบียนไมครบตามจํานวนที่เปดรับสมัครภายในเวลา 
         ลงทะเบียนที่กําหนดไว จะไมเปดรับสมัครเพิ่มเติม 
      – ในระหวางการแขงขัน ผูที่รอทําการแขงขันจะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองแขงขัน แตจะไดรับ 
         การเก็บตัวรวมกันในหองเก็บตัว และไมอนุญาตใหบุคคลอื่นที่ไมใชคณะผูจัดการแขงขันเขาพบ 
         ผูที่รอทําการแขงขันในหอง เก็บตัว สวนผูที่ทําการแขงขันเสร็จแลว อนุญาตใหเขา – ออกหอง 
         แขงขันไดตามอัธยาศัย 
      – ในระหวางการแขงขัน หากผูแขงขันไมสามารถทําการแขงขันในลําดับที่ตนเองจับฉลากได 
         เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยใดๆ คณะผูจัดการแขงขันจะเลื่อนผูแขงขันลําดับถัดไปใหทําการแขงขัน   
         ทันที และใหผูแขงขันที่ประสบเหตุสุดวิสัยน้ันทําการแขงขันเมื่อพรอม 
      – ในระหวางทําการแขงขัน ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันดูบทพูดหรือใชวัสดุ อุปกรณใดๆ นอกเหนือจาก 
         ที่คณะผูจัดการแขงขันกําหนดให 
      – คณะผูจัดการแขงขันจะใสไมโครโฟนไวบนขาต้ังไมโครโฟนไวใหผูแขงขันทุกคนเหมือนกัน 

                   ซึ่งในระหวางทําการแขงขัน ผูเขาแขงขันสามารถเลือกที่จะใชหรือไมใชขาต้ังไมโครโฟนก็ได   
         โดยใหแจงคณะผูจัดการแขงขันกอนเริ่มการแขงขันของตนเอง 
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      – คณะผูจัดการแขงขันอนุญาตใหผูแขงขันปรับระดับความสูงของขาต้ังไมโครโฟนและอนุญาต 
                   ใหพูดทดสอบความดังของไมโครโฟน และทดสอบระยะหางจากปากจนเปนที่ถนัดแลว 
                   จึงจะอนุญาตใหผูแขงขันเริ่มทําการแขงขัน 

      – กรรมการจับเวลา จะเริ่มจับเวลาเมื่อผูแขงขันพูดคําแรกและจะหยุดจับเวลาเมื่อผูเขาแขงขัน 
         พูดคําสุดทายเสร็จ 
      – การแขงขัน “รอบชิงชนะเลิศ” ใชวิธีการแขงขันแบบพูดฉับพลัน (Impromptu speech) 

                   ผูเขาแขงขันจะไดรับหัวขอแขงขัน จากน้ันจะไดรับเวลาเตรียมตัว 4 นาที เมื่อกรรมการ 
         จับเวลากดกริ่งใหสัญญาณผูแขงขันตองเริ่มทําการแขงขันทันท ีโดยกรรมการจับเวลาจะ 
         จับเวลาเมื่อกดกริง่และจะหยุดจับเวลาเมื่อผูแขงขันพูดคําสุดทายเสร็จ   
      – คณะกรรมการตัดสินจะไมแสดงความคิดเห็น หรือ ขอแนะนําดวยวาจาแกผูเขาแขงขัน 

                   ทั้งในระหวางทําการแขงขันและเมื่อผูเขาแขงขันแตละคนทําการแขงขันเสร็จ แต 
         คณะกรรมการตัดสินอาจแสดงความคิดเห็น หรือ ขอแนะนําดวยวาจาแกผูเขาแขงขันคนใดๆ  
         ก็ตอเมื่อผูเขาแขงขันคนสุดทายของแตละรอบทําการแขงขันเสร็จสิ้นแลว 
      – หากผูเขาแขงขันประสงคจะรับความคิดเห็นหรือขอแนะนําจากคณะกรรมการตัดสิน 

                   เพื่อเปนประโยชนในการการพัฒนาการแขงขันสุนทรพจนของตนเองในอนาคตสามารถทําได 
         โดยติดตอสอบถามคณะกรรมการตัดสินภายหลังจบการแขงขัน  ทั้งน้ี อนุญาตใหผูเขาแขงขัน 
         สงบทพูดใหแกคณะผูจัดการแขงขันโดยใหสง ณ จุดลงทะเบียน ในขณะที่ทําการลงทะเบียน 
         เทาน้ัน โดยสงกี่สําเนาก็ได เพื่อความสะดวกและความละเอียดถ่ีถวนในการแสดงความคิดเห็น 
         หรือขอเสนอแนะของกรรมการลงในสําเนาบทพูด โดยคณะกรรมการตัดสินจะสงคืนสําเนา 
         บทพูดพรอมดวยความคิดเห็นหรือขอแนะนํา (ถาม)ี คืนแกผูเขาแขงขันภายหลังจบการแขงขัน 
         สําเนาบทพูดจะไมมีผลตอการใหคะแนน  
      – ผูเขาแขงขันควรอยูในหองแขงขันในระหวางการประกาศผลการแขงขัน หากตนเองไดรับ 

                   การประกาศใหเปนผูไดรับรางวัลจะไดทราบข้ันตอนและวิธีการรับรางวัล 
      – การตัดสินของคณะกรรมการตัดสนิ ถือวาเปนที่สิ้นสุด 
 
11) คณะกรรมการ  
      – คณะผูจัดการแขงขัน ประกอบดวย คณาจารยและนักศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
      – คณะกรรมการตัดสินและกรรมการจับเวลา ประกอบดวย คณาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 

12) กรณีฉุกเฉินและเหตุขัดของ  
      ในชวงกอนหรือระหวางการแขงขัน หากมีกรณีฉุกเฉิน เหตุขัดของ  และปญหาใดๆ 

ที่ไมสามารถดําเนินการแขงขันตามระเบียบการฉบับน้ีไดทุกขอ คณะผูจัดการแขงขัน และคณะกรรมการตัดสิน 
จะประชุมรวมกันเพื่อลงมติในการดําเนินการใดๆ ตอไป มติดังกลาวถือเปนที่สิ้นสุด 
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     1.5 กิจกรรม Open House Walk Rally 
1) คุณสมบัติผูเขารวมกิจกรรม 
    นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย 

 
2) ลักษณะกิจกรรม 

     – นักเรียนทุกคนจะไดรับสมุดกิจกรรมเมื่อลงทะเบียน 
     – มีฐานกิจกรรมทั้งหมด 14 ฐาน 
     – นักเรียนที่เขารวมฐานกิจกรรม หลังเสร็จกิจกรรม จะไดรับตราประทับลงสมุดกิจกรรม 
     – เมื่อเสร็จฐานกิจกรรมตามที่กําหนด นักเรียนจะไดรับเกียรติบัตร 
 

3) การรับสมัคร 
    รับสมัครต้ังแตวันน้ี – ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 สมัครออนไลนไดที ่http://flas.reru.ac.th 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่โทรศัพท 043–556111 โทรสาร 043–556111 
อีเมล kanareru@gmail.com หรือ โทร 087–2354434 อาจารยวรพจน  พรหมจักร 
 ** หมายเหตุ นักเรียนสามารถลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมไดในวันจัดงาน 
 

4) ฐานกิจกรรมคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
    ฐานกิจกรรมภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     – ฐานกิจกรรมสาขาวิชาฟสิกส 

     – ฐานกิจกรรมสาขาวิชาเคม ี

     – ฐานกิจกรรมสาขาวิชาชีววิทยา 

     – ฐานกิจกรรมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

     – ฐานกิจกรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

     – ฐานกิจกรรมสาขาวิชาสัตวศาสตร 

     – ฐานกิจกรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

     – ฐานกิจกรรมสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 

     – ฐานกิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

     – ฐานกิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

        ฐานกิจกรรมภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

     – ฐานกิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 

     – ฐานกิจกรรมสาขาวิชาภาษาจีน 

     – ฐานกิจกรรมสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

     – ฐานกิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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5) วัน เวลา และสถานท่ีในการแขงขัน 

     วัน :  วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ 2562 

     เวลา : 10.00 – 16.30 น. 

     สถานที ่:  อาคารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 

6) เกณฑการเขารวมกิจกรรม 

     – นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมจะตองเขารวมฐานกิจกรรมอยางนอย 9 ฐานกจิกรรม โดยแบงเปน 

        1. ฐานกิจกรรมภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยางนอย 6 ฐานกิจกรรม 

        2. ฐานกิจกรรมภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อยางนอย 3 กิจกรรม 

     – ทุกฐานกิจกรรมจะมีตราประทับหลังนักเรียนเขารวมฐานกิจกรรม 

     – นักเรียนสามารถนําสมดุกิจกรรมมาย่ืนขอเกียตริบัตรไดที่จุดลงทะเบียน 

 

หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-12- 

1.6 การแขงขันจรวดขวดนํ้า 
1) ประเภทการรับสมัคร 

         ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเทา โรงเรียนละไมเกิน 2 ทีม ทีมละ 3 คน  
 

2) ประเภทการแขงขัน 
         ประเภทความแมนยํา  
 

3) ขอกําหนดของจรวดขวดนํ้า 
    – เปนจรวดขวดนํ้าที่ตองใชแรงขับดันจากนํ้า และแรงดันอากาศ จากปมลมเทาน้ัน 
    – เปนจรวดขวดนํ้าที่ประดิษฐจากขวดนํ้าอัดลม (ขวด pet) ขนาดไมเกิน 1.25 ลิตร เทาน้ัน 

          – เปนจรวดขวดนํ้าที่ประดิษฐจากขวดนํ้าอัดลมทีไ่มมีการดัดแปลงใดๆ บริเวณปากขวด 
    – เปนจรวดขวดนํ้าที่ไมจํากัดรูปแบบ เชน จรวด 2 ทอน (ปลดลอคกลางอากาศ) การขยายขนาดขวด   
       หรือการตอขวด เปนตน 
    – เปนจรวดขวดนํ้าที่เมื่อติดต้ังบนฐานปลอยฯ แลวตองมีขนาดตามที่กําหนด ขอ 4.1 
 
4) ขอกําหนดของฐานปลอยจรวดขวดนํ้า  
    – มีขนาดไมเกิน ความกวาง 2.00 เมตร x ยาว 2.00 เมตร x สูง 1.00 เมตร ทั้งน้ี เมื่อติดต้ังจรวด 
       ขวดนํ้าแลวเสร็จ (พรอมปลอย) ตองมีขนาดรวมกันแลวไมเกินขนาดดังกลาวดวย 

       – ตองไมมีปจจัยอื่นที่มีผลตอการสงใหจรวดพุงข้ึน นอกจากแรงขับดันจากนํ้าและแรงดันอากาศ 
                 จากปมลม 
 

5) ขอกําหนดการลงทะเบียน 
    – ลงทะเบียน เวลา 10.00 – 10.30 น.  
    – กรณีที่ผูเขาแขงขันลงทะเบียนชากวาเวลาที่กําหนด คณะกรรมการฯ สงวนสิทธ์ิการเขารวม 
       การแขงขัน ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ดังน้ี 
       1. กรณีชากวากําหนดแตไมเกิน 15 นาที ข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
       2. กรณีชากวากําหนดและเกิน 30 นาที คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเขารวมแขงขัน 
    – ผูเขาแขงขันตองลงทะเบียน เพื่อรับทราบลําดับการปลอยจรวดขวดนํ้าในแตละรอบ 
       และรับใบบันทึกผลการแขงขัน (Passport) ณ จุดลงทะเบียน 
 
6) ขอกําหนดการตรวจสอบจรวดขวดนํ้าและฐานปลอยฯ 
    – ผูเขาแขงขันตองนําจรวดขวดนํ้าที่จะใชในการปลอยครั้งน้ันใหคณะกรรมการตัดสินฯ ตรวจสอบกอน   
       อยางนอย 2 ลํา เพื่อสํารองในกรณีที่เกิดขอขัดของในการติดต้ังจรวดขวดนํ้าที่ฐานปลอยฯ 
    – ฐานปลอยจรวดที่นํามาตองใหคณะกรรมการตัดสินฯ ตรวจสอบกอนนําไปใชในการปลอยทุกครัง้ 
       ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับเงื่อนไขขอกําหนดฐานปลอยจรวดขวดนํ้า ขอ 4 
    – ทีมที่มาจากโรงเรียนเดียวกัน อนุญาตใหใชฐานยิงดวยกันได 
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7) ขอกําหนดการเติมนํ้า 
    – ไมอนุญาตใหผูเขารวมการแขงขันผสมวัสดุใดๆ ลงไปในนํ้าที่บรรจุภายในจรวดขวดนํ้า 
    – กรณีที่คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายหลังและมีหลักฐานแสดงวาเจตนานําของเหลว และ/หรือ   
       วัสดุใดๆ บรรจุลงไปในจรวดขวดนํ้า คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเขารวมแขงขัน 
    – เมื่อเติมนํ้าแลวใหผูเขาแขงขันรอคณะกรรมการฯ เรียกเขาสูฐานปลอยตอไป 
 

8) ขอกําหนดการเติมความดัน 
    ขอกําหนดทั่วไป 
    – เมื่อเติมความดันแลวใหผูเขาแขงขันรอสัญญาณการปลอยจากคณะกรรมการฯ 
       ทั้งน้ีตองอยูภายในเวลาที่กําหนดโดยไมจํากัดการใชความดัน 
 

9) ขอกําหนดการปลอยจรวดขวดนํ้า 
  – ลําดับการแขงขันจากข้ันตอนการลงทะเบียน 
  – ผูเขารวมแขงขันในลําดับตอไป ตองเขามาเตรียมตัวใหพรอมในบริเวณที่กําหนด 
     กอนที่ผูเขาแขงขันลําดับกอนหนา จะทําการปลอยจรวดขวดนํ้าแลวเสร็จ 
  – เมื่อผูเขาแขงขันถึงเวลาเขาฐานปลอยจรวดจะตองติดต้ังฐานปลอยและจรวดขวดนํ้าและ 
     ปลอยจรวดขวดนํ้าภายในบริเวณที่กําหนดใหดวยตนเองใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 3 นาที 
  – ใหผูแขงขันทําการปลอยจรวดขวดนํ้าได ทีมละ 2 รอบ โดยจะบันทึกสถิติที่ดีที่สุดเทาน้ัน 
     โดยในแตละรอบผูเขาแขงขันสามารถปลอยจรวดขวดนํ้าได 1 ครั้งเทาน้ัน 
  – ในกรณีที่จรวดขวดนํ้าเกิดขอขัดของระหวางติดต้ังจรวดขวดนํ้าเพื่อทําการปลอย ผูเขาแขงขัน 
     สามารถใชจรวดขวดนํ้าสํารองที่ผานการตรวจจากคณะกรรมการฯ และดําเนินการใหแลวเสร็จ 
     ในเวลาที่กําหนด 
  – กรณีที่ใชเวลาในการปลอยจรวดขวดนํ้าเกินเวลาที่กําหนด ถือวาหมดสิทธ์ิการปลอยจรวด 
     ในรอบน้ันๆ 
  – กรณีที่ทีมใดไมสามารถเขาแขงขันในลําดับที่กําหนดไวได สามารถแจงเหตุผลที่เหมาะสมกับ 
     คณะกรรมการฯ เพื่อเลื่อนการแขงขันภายในรอบน้ันได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของ 
     คณะกรรมการฯ แตการเลื่อนลําดับการแขงขันไมสามารถเลื่อนเพื่อสะสมการปลอย 
     จรวดขวดนํ้าในรอบตอไปได  
  – การปลอยจรวดขวดนํ้าจะตองมีคณะกรรมการฯ กํากับการปลอยจรวดขวดนํ้าทุกครั้ง 
  – ผูเขารวมการแขงขันตองเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากการปลอยจรวดขวดนํ้า 
     มาดวยตนเอง เชน หมวก แวนตา เสื้อกันฝน เปนตน 
  – ไมอนุญาตใหบุคคลอื่นซึ่งไมใชสมาชิกภายในทีมน้ัน เขาไปภายในบริเวณพื้นที่ฐานปลอยฯ 
 

10) ขอกําหนดการนับเวลา 
     – กําหนดใหผูเขาแขงขันติดต้ังฐานปลอยและปลอยจรวดขวดนํ้าใหแลวเสร็จภายใน 3 นาที 
     – คณะกรรมการฯ จะเริ่มนับเวลาเริ่มต้ังแตเขาสูฐานปลอยฯ จนกระทั่งการปลอยจรวดขวดนํ้า 
        เกิดข้ึน 
     – คณะกรรมการฯ จะหยุดนับเวลา กรณีดังน้ี 

     1. สภาพอากาศแปรปรวนอยางมาก และจะเริ่มนับตอ หลังจากไดรับสัญญาณจากคณะกรรมการฯ 
     2. กรณีอื่นที่ไดรับความเห็นอันสมควรจากคณะกรรมการฯ 
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 11) การบันทึกผลการแขงขัน 
    – เมื่อผูเขาแขงขันปลอยจรวดขวดนํ้าแลว สามารถบันทึกสถิติที่ไมเปนทางการไดจากกรรมการ 
        ผูตรวจวัด  
     – สถิติในการแขงขัน จะมีการประกาศใหทราบที่กระดานแสดงผลสวนกลาง 
     – สถิติและผลการแขงขันที่เปนทางการ จะประกาศผลใหทราบหลังจากการแขงขันเสร็จสิ้นแลว 
 

     12) การรับจรวดคืน 
     – เมื่อผูเขาแขงขันปลอยจรวดขวดนํ้าแลว ใหรับจรวดขวดนํ้าคืนไดที่กรรมการผูจดบันทึกสถิติ  
     – กรณีที่ผูเขาแขงขันนําจรวดขวดนํ้าของผูเขาแขงขันทีมอื่นไปใชแขงขัน คณะกรรมการฯ 
        ของดการบันทึกสถิติในครั้งน้ันๆ และผูเขาแขงขันเจาของจรวดขวดนํ้าน้ันๆ จะนํามาแขงขัน 
        อีกไมได 
 

 13) ขอกําหนดและกติกาการแขงขันอ่ืนๆ 
     – การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนขอยุติ 

    – ไมอนุญาตใหมีการซอมปลอยฯ ในสนามแขงขันและบริเวณใกลเคียง 
     – การแขงขันมีทั้งหมด 2 รอบ  
 
14) เกณฑการตัดสินใหคะแนน 
     – ในรอบแรกผูเขาแขงขันตองปลอยจรวดใหตกตรงเปาหมายที่กําหนดโดยระยะจากฐานถึง 
        เปา 70 เมตร คัดเอาทีมที่ทําคะแนนไดมากที่สุด 10 อันดับ เพื่อไปทําการแขงขันในรอบสอง  
        โดยการแขงขันในรอบที่สอง ผูเขาแขงขันตองปลอยจรวดใหตกเปาหมายที่ระยะจากฐานถึงเปา    
        อยูในชวง 60 – 90 เมตร ซึ่งจะแจงระยะที่แนนอนใหทราบกอนการแขงขันรอบสอง (ผูเขาแขงขัน 
        จึงตองปรับระยะการเดินทางของจรวดได ในชวงน้ี) ทําการบันทึกสถิติโดยวัดระยะทางจาก 
        จุดกึ่งกลางเปาหมายถึงจุดตก  

    – ในกรณีที่จุดตกของจรวดขวดนํ้าอยูนอกพื้นที่ที่กําหนด คณะกรรมการจะไมทําการบันทึก  
             สถิติครั้งน้ันให โดยพื้นที่วงกลมที่กําหนดไวมีรัศม ี3 เมตร 
        – ใหทําการปลอยจรวดขวดนํ้าได 2 รอบๆ ละ 1 ครั้ง และจะบันทึกสถิติครั้งที่ดีที่สุดเพียงครั้งเดียว  

 
หมายเหตุ 
               การคิดคะแนน (เต็ม 30 คะแนน)  
 
 

คะแนนท่ีได = 30 – (สถิติท่ีไดในหนวยเมตร x 10) 
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15) การรับสมัคร 
รับสมัครต้ังแตวันน้ี – ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 สมัครออนไลนไดที ่http://flas.reru.ac.th 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่โทรศัพท 043–556111 โทรสาร 043–556111 
อีเมล kanareru@gmail.com หรือ โทร 087–2354434 อาจารยวรพจน  พรหมจักร 
 

16) รางวัลการแขงขัน “จรวดขวดนํ้า” 
     – รางวัลชนะเลิศ    ไดรับทุนการศึกษา 2,000 บาท ถวยรางวัล พรอมเกียรติบัตร 
     – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ไดรับทุนการศึกษา 1,500 บาท พรอมเกียรติบัตร 
     – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ไดรบัทุนการศึกษา 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
     – รางวัลชมเชย 2 รางวัล  ไดรับเกียรติบัตร 
     – ผูเขาประกวดและผูควบคุมจะไดรับเกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม 

 
17) หลักฐานการสมัคร (นํามาในวันแขงขัน) 

      – สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน จํานวน 1 ใบ 
      – ใบสมัคร (อานรายละเอียดใหเขาใจ กรอกขอมูลลงใหครบถวน) 
      – สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูควบคุม จํานวน 1 ใบ 
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1.7 การประกวด HUSO Cover Dance 2019 
1) คุณสมบัติและเกณฑการเขาประกวด 
    – ทีมละ 5 – 10 คน (คละกันในทีมไดทุกเพศ) 
    – เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
    – อายุระหวาง 13-20 ป มีความสามารถในการเตน Cover Dance 
    – ใชเวลาแสดงทีมละ 5 – 10 นาที (ไมรวมเวลาที่ใหเตรียมตัวคือ 1 นาที) 
    – เพลงที่ใชประกวด ใชเพลงของศิลปนที่ Cover ใชกีเ่พลงก็ได ใหอยูในเวลาที่กําหนด 
    – สามารถใชอุปกรณประกอบการแสดงได (ควรคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก) 
    – ผูเขาประกวดตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการเขาประกวด มิเชนน้ันตัดสิทธ์ิ 
    – การแตงกาย สามารถสวมใสไดตามสไตลที่ตองการหรือเลียนแบบศิลปนได อยางเหมาะสม 
    – ผูเขาประกวดทุกคน สามารถลงช่ือสมัครไดเพียงทีมเดียวเทาน้ัน หากเกิดกรณีทีมที่มีผูแขงขันซ้ํา 
       คณะกรรมการการประกวดจะขอปรับใหแพและตกรอบทันท ี
    – ผูเขาประกวดตองจัดเตรียมเพลงที่จะใชประกวดเองและสงในวันประกวด ในรูปแบบ Audio CD  
    – ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด 
 
2) หลักฐานการสมัคร (นํามาในวันแขงขัน) 

     – สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน จํานวน 1 ใบ 
     – ใบสมัคร (อานรายละเอียดใหเขาใจ กรอกขอมูลลงใหครบถวน) 
     – สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูควบคุม จํานวน 1 ใบ 
 

3) การรับสมัคร 
    รับสมัครต้ังแตวันน้ี – ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 สมัครออนไลนไดที ่http://flas.reru.ac.th 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่โทรศัพท 043–556111 โทรสาร 043–556111 
อีเมล kanareru@gmail.com หรือ โทร 087–2354434 อาจารยวรพจน  พรหมจักร 
    

4) วัน เวลา และสถานท่ีประกวด HUSO Cover Dance 2019 
    วันพฤหัสบดีที่  14 กุมภาพันธ  พ.ศ.  2562 เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ เวทีกลาง 

อาคารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยผูเขาประกวดตองรายงานตัวและ
รับการจัดลําดับการประกวด ชวงเวลา 12.30 – 13.00 น. ที่กองอํานวยการขางเวที หากไมปฏิบัติตามถือวา
สละสิทธ์ิ (กอนเวลาประกวด 30 นาที) 
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5) วิธีการประกวด “HUSO Cover Dance 2019” 
    – ผูแสดงทุกคนทุกทีมรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน กอนเวลาประกวด 30 นาที 
    – เรียงลําดับการข้ึนทําการแสดง 
    – ข้ึนทําการแสดงตามลําดับที่จัดเรียง โดยแตละทีมมีเวลาเตรียมตัวกอนแสดง ทีมละไมเกิน 1 นาท ี
    – ทําการแสดงทีมละ ไมตํ่ากวา 5 นาที แตไมเกิน 10 นาที 
    – เมื่อทําการแสดงครบทุกทีม กรรมการรวบรวมคะแนนเพื่อเตรียมประกาศผล 
    – ทุกทีมที่เขารวมแสดงตองรวมกิจกรรมอยูจนถึงการประกาศผล 
    – ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ HUSO Cover Dance 2019 รองชนะเลิศอันดับ 1, 2 และ ชมเชย 
    – ติดตอรับรางวัลและใบเกียรติบัตรที่กองอํานวยการ   
    หมายเหตุ :  วิธีการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมติจากคณะกรรมการ 

                               ผูทรงคุณวุฒิและผูจัด 
 

6) การตัดสินการประกวด “HUSO Cover Dance 2019” 
    คะแนนรวม 100 คะแนน 
    – ทักษะการเตน ระเบียบรางกาย และความพรอมเพรียง   25  คะแนน 
    – การถายทอดอารมณและบุคลิกภาพของผูแสดง   20 คะแนน 
    – ความคิดสรางสรรค       15 คะแนน 
    – เครื่องแตงกาย       15 คะแนน 
    – ภาพรวมการแสดง       10 คะแนน 
    – การใหความบันเทิงผูชม      10 คะแนน 
    – การรักษาเวลา        5 คะแนน 
    *ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 
 
7) รางวัลการประกวด “HUSO Cover Dance 2019” 
    – รางวัลชนะเลิศ    ไดรับทุนการศึกษา 2,000 บาท ถวยรางวัล พรอมเกียรติบัตร 
    – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   ไดรับทุนการศึกษา 1,500 บาท พรอมเกียรติบัตร 
    – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ไดรับทุนการศึกษา 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
    – รางวัลชมเชย 2 รางวัล  ไดรับเกียรติบัตร 
    – ผูเขาประกวดและผูควบคุมจะไดรับเกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม 

 
8) ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมกิจกรรม “HUSO Cover Dance 2019” 
    อาจารยสุธัญญา  กฤตาคม โทร. 086-5561995 หรือ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โทรศัพท 043-556111 โทรสาร 043-556111 Facebook Fanpage: HUSO RERU 
ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
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1.8 การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมพลังงานทดแทน 
หลักเกณฑในการแขงขัน สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมพลังงานทดแทน 
1) การแขงขันประเภท ทีม ๆ ละไมเกิน 3 คน 
    ผูเขาแขงขันประกวดสิ่งประดิษฐ ทุกช้ิน ที่ไดรับการคัดเลือก จะตองมานําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ

นวัตกรรมพลังงานทดแทนตอคณะกรรมการผูพิจารณา ดวย การนําเสนอปากเปลา ทีมละไมเกิน 10 นาที  
ณ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ในพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2562 
โดยจะพิจารณาจากองคประกอบในการนําเสนอดังตอไปน้ี 

    – การนําองคความรูทฤษฎี/หลักวิชาการที่นํามาใชในการประดิษฐจากการวิจัยหรือหลักวิชาการที่ 
เกี่ยวของมาประยุกตใชหรือสนับสนุนในการประดิษฐ (30 คะแนน)  

    – ความสมบูรณของงานในการนําเสนอ (20 คะแนน)  
    – ตองไมเปนสิ่งประดิษฐที่เคยไดรับรางวัลจากการประกวดมากอน (10 คะแนน)  
    – มีความเหมาะสมและงายตอการใชงาน (10 คะแนน)  
    – วัสดุอุปกรณที่เหมาะสมกับการใชงาน หาไดงาย (10 คะแนน)  
    – มีคุณคาทางวิชาการ (10 คะแนน)  
    – มีมูลคาทางการตลาดและการนําไปใชพัฒนาตอยอด (10 คะแนน)  

        – รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน 
 

2) การรับสมัคร 
    รับสมัครต้ังแตวันน้ี – ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 สมัครออนไลนไดที ่http://flas.reru.ac.th 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่โทรศัพท 043–556111 โทรสาร 043–556111 
อีเมล kanareru@gmail.com หรือ โทร 087–2354434 อาจารยวรพจน  พรหมจักร 
 

3) รางวัลการแขงขัน “การแขงขัน สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมพลังงานทดแทน” 
    – รางวัลชนะเลิศ    ไดรับทุนการศึกษา 2,000 บาท ถวยรางวัล พรอมเกียรติบัตร 
    – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   ไดรับทุนการศึกษา 1,500 บาท พรอมเกียรติบัตร 
    – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ไดรับทุนการศึกษา 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
    – รางวัลชมเชย 2 รางวัล  ไดรับเกียรติบัตร 
    – ผูเขาประกวดและผูควบคุมจะไดรับเกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม 

 
4) หลักฐานการสมัคร (นํามาในวันแขงขัน) 

     – สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน จํานวน 1 ใบ 
     – ใบสมัคร (อานรายละเอียดใหเขาใจ กรอกขอมูลลงใหครบถวน) 
     – สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูควบคุม จํานวน 1 ใบ 
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1.9  การแขงขันทําอาหารหวานเพ่ือสุขภาพจากขาวหอมมะล ิ105 
1) คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

     นักเรียนระดับช้ัน ม.4 – ม. 6 หรือ ปวช. 
 

2) ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 
     – จํานวนผูเขาแขงขันทีมละ 3 คน และสงรายช่ือผูเขาแขงขันพรอมครูฝกสอนทีมละ 1 คน 
     – รับจํานวน 10 ทีม 
 

3) วิธีการดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
     – สงเอกสารใหกรรมการ 1 ชุด ในวันแขงขันซึ่งมีขอมูลประกอบดวยแนวคิด ความเปนมาของ   
                 อาหารพรอมทั้งเครื่องปรุงและวิธีการทํา เคล็ดลับความอรอย ประโยชนและนักเรียนผูเกี่ยวของ 
                  ไดรับอาจมีบทสัมภาษณสั้นๆ ของผูเกี่ยวของพรอมภาพประกอบเพื่อเผยแพร 

    – จัดทําอาหารหวาน โดยมีขาวหอมมะล ิ105 เปนวัตถุดิบหลัก 1 ชนิด 
    – นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณในการทําทุกอยางมาเอง และปฏิบัติในเวลาการแขงขันทุกข้ันตอน 
    – เตรียมผลงานสําหรับแสดง 1 ชุด กรรมการ 1 ชุด จัดพรอมจําหนาย 1 ชุด พรอมติดราคาขาย 
    – จัดทําแผนพับสูตรอาหาร วิธีการจัดทํา ทําราคาทุนคาใชจาย และราคาจําหนาย 
    – ระยะเวลาที่ใชในการแขงขัน 1 ช่ัวโมง 30 นาท ี
    – การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 
 
4) เกณฑการใหคะแนน  100 คะแนน 

     การเตรียมงาน (20 คะแนน) 
     – การเตรียมอุปกรณและเลือกใชวัตถุดิบ    15  คะแนน 
     – เอกสารและแผนพับ ขนาด A4 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติ    5 คะแนน 
     กระบวนการทํางาน (45 คะแนน) 
     – ความรวมมือในการทํางาน       5 คะแนน 
     – ทักษะการทําอาหาร      10  คะแนน 
     – การใชวัตถุดิบอยางประหยัดและคุมคา     5 คะแนน 
     – การใช การเก็บอุปกรณ และความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน   5 คะแนน 
     – ความคิดสรางสรรค      10  คะแนน 
     – การนําเสนอผลงาน      10 คะแนน 
     ผลงาน (35 คะแนน) 
     – รสชาติตามประเภทของอาหารหวาน    10 คะแนน 
     – การจัดตกแตงผลงาน       5 คะแนน 
     – ผลงานสามารถประยุกตไปสูอาชีพได    10 คะแนน 
     – การคิดตนทุน – กําไร ราคาจําหนาย      5 คะแนน 
     – ถูกหลักโภชนาการและอนามัย (หรือคุณคาทางอาหาร)    5 คะแนน 
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5) เกณฑการตัดสิน 
     – รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดรับทุนการศึกษา 2,000 บาท เกียรติบัตร 
     – รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับทุนการศึกษา 1,500 บาท เกียรติบัตร 
     – รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2 ไดรับทุนการศึกษา 1,000 บาท เกียรติบัตร 
     – ไดคะแนนตํ่ากวารอยละ 60  ไดรับเกียรติบัตรเขารวมแขงขัน 
 *ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด 
 

6) คณะกรรมการการแขงขัน 
    – กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม 
    – กรรมการตัดสิน 3 – 5 คน 
 
7) สถานท่ีในการแขงขัน อาคารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
8) คณะผูดําเนินการกิจกรรม 
    – ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัญญรินทร  สมพร   หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

     – อาจารย ดร.ชินานาตย  ไกรนารถ   สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
    – อาจารย ดร.อรอนงค  ภูสีฤทธ์ิ   สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
    – อาจารยอณิสณี  แทนอาษา    สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
    – ผูชวยศาสตราจารย ดร.คูขวัญ  จุลละนันทน  หัวหนาสาขาวิชาสัตวศาสตร 

     – อาจารยชัญญาภัค  ศิริภักด์ิ    สาขาวิชาสัตวศาสตร 
     – อาจารย ดร.ปภาภร  จันทรวงศฤทธ์ิ  สาขาวิชาฟสิกส 
 

9) การรับสมัคร 
    รับสมัครต้ังแตวันน้ี – ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 สมัครออนไลนไดที ่http://flas.reru.ac.th 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่โทรศัพท 043–556111 โทรสาร 043–556111 
อีเมล kanareru@gmail.com หรือ โทร 087–2354434 อาจารยวรพจน  พรหมจักร 

 
10) หลักฐานการสมัคร (นํามาในวันแขงขัน) 

     – สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน จํานวน 1 ใบ 
     – ใบสมัคร (อานรายละเอียดใหเขาใจ กรอกขอมูลลงใหครบถวน) 
     – สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูควบคุม จํานวน 1 ใบ 
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2. คณะนิติรัฐศาสตร  
 

     2.1 การแขงขันโตวาทีมัธยมศึกษา 
1) หลักเกณฑการแขงขันโตวาทีมัธยมศึกษา นิติรัฐศาสตร ครั้งท่ี 1 

     ดวยคณะนิติรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดดําเนินการจัดโครงการนิติรัฐศาสตร 
สรางรัก สรางฝน สรางปญญา เพื่อแผนดิน 20 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562        
ณ คณะนิติรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงคการดําเนินโครงการเพื่อเปนการฉลอง
ครบรอบ 20 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และเปนการใหความรูเชิงบูรณาการทางวิชาการแกนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรที่เปดสอนในคณะนิติรัฐศาสตร คือ 
หลักสูตรนิติศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร และหลักสูตรรัฐศาสตร ซึ่งในการดําเนินโครงการฯ น้ี        
มีกิจกรรมการแขงขันโตวาทีสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปนการสรางความรวมมือ 
ในลักษณะเครือขายระหวางโรงเรียนมัธยมศึกษากับคณะนิติรัฐศาสตร และเปนการสรางสรรคองคความรู 
ในเชิงบูรณาการ คณะนิติรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑการแขงขัน
โตวาทีมัธยมศึกษานิติรัฐศาสตร ครั้งที่ 1 ดังตอไปน้ี 
 

2) การรับสมัครและคุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
    – รับสมัครจํานวน 16 ทีม ทีมละ 3 คน ประกอบดวย หัวหนาทีม 1 คน ผูสนับสนุน 2 คน      
       และอาจมีผูเขาแขงขันสํารองไดไมเกนิทีมละ 1 คน 
    – ผูเขาแขงขันตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    – การจัดลําดับทีมแขงขัน จะจัดลําดับจากการสงใบสมัครและผูเขารวมการแขงขันตองปฏิบัติ 
       ตามกติกาโดยเครงครัด 
    – ย่ืนใบสมัครเขารวมแขงขัน หรือสอบถาม โทร 043–556036 ภายในวันที ่1 กุมภาพันธ 2562 

 
3) กติกาการแขงขัน 
    – รับสมัครผูเขารวมการแขงขันโตวาท ีสถานศึกษาละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน  
    – การแขงขันแบงออกเปน 2 สาย คือ สาย A และ สาย B โดยจับสลากแบงสาย ผูชนะแตละสาย 
       จะเปนคูชิงชนะเลิศ 
    – ผูเขารวมการแขงขันตองแตงกายชุดนักเรียนใหเรียบรอยมาเขารวมการแขงขัน 
    – มารายงานตัวตามเวลาที่กําหนด หากชาเกินกวา 15 นาที จะถูกตัดสิทธ์ิ (เริ่มรายงานตัวกอน     
       การแขงขัน 30 นาที) 
    – การแขงขันแบงเปน 4 รอบ ดังน้ี 

1. “รอบแรก” ทีมแขงขัน 16 ทีม สาย A 8 ทีม และสาย B 8 ทีม แขงขันเหลือสายละ 4 ทีม 
2. “รอบสอง” ทีมแขงขัน 8 ทีม สาย A 4 ทีม และสาย B 4 ทีม แขงขันเหลือสายละ 2 ทีม 
3. “รอบสาม” ทีมแขงขัน 4 ทีม สาย A 2 ทีม และสาย B 2 ทีม แขงขันเหลือสายละ 1 ทีม 
4. “รอบชิงชนะเลิศ” ทีมแขงขัน 2 ทีม สาย A 1 ทีม และสาย B 1 ทีม แขงขันเหลือ 1 ทีม 

– หัวหนาทีมเปนผูเริ่มตนพูดคนแรก โดยใชเวลา 3 นาที จากน้ันผูสนับสนุน 2 คนข้ึนพูดทีละคน    
   คนละ 2 นาที จากน้ันหัวหนาทีมจะพูดสรุปอีกครั้ง โดยใชเวลา 2 นาที รวมใชเวลาการพูด 
   สําหรับหน่ึงทีมในแตละรอบ คือ 9 นาที 

    – กรรมการการแขงขันจะกดกริ่ง 1 ครั้งเมื่อเหลือเวลาพูด 30 วินาท ีกดกริ่ง 2 ครั้งเมื่อหมดเวลาพูด  
       กรรมการจะบอกหมดเวลา ถือเปนการสิ้นสุดการพูดในรอบน้ัน 
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3)  เกณฑการใหคะแนน 
    – การนําเสนอตรงตามญัตติที่กําหนดไว     15 คะแนน  
    – ศิลปะในการพูดโนมนาว/จูงใจผูฟง     15 คะแนน 
    – การนําเสนอขอเท็จจริงและการอางอิงอยางมีเหตุผลนาเช่ือถือ  15 คะแนน 
    – การแกปญหาเฉพาะหนาและพูดหักลางฝายตรงขาม   15  คะแนน 
    – มารยาทในการพูด       10 คะแนน 
    – การรักษาเวลา       10 คะแนน 
    – การใชภาษา ถอยคํา สําเนียง การออกเสียงชัดเจน   10 คะแนน 
    – บุคลิกลักษณะและลีลาทาทาง     10 คะแนน 
       รวมคะแนนท้ังสิ้น              100 คะแนน 

 
4) ญัตติในการโตวาที 
    – ญัตติรอบแรก   “รักในวัยเรียน ดีกวา เรียนแลวไรรัก” 
    – ญัตติรอบสอง  “สวยศัลยกรรม ดีกวา สวยธรรมชาติ” 
    – ญัตติรอบสาม   “รับราชการ ดีกวา ทํางานอิสระ” 
    – ญัตติรอบชิงชนะเลิศ  * ขอสงวนสิทธ์ิการแจงญัตติลวงหนา 

 
5) คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการแขงขัน 
    คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการแขงขันโตวาที เปนผูมีความรูความสามารถในการโตวาทีหรือ 

ที่คณะนิติรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เห็นวามีความเหมาะสม จํานวนไมเกิน 3 คน และ 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด 
 

6) รางวัลการแขงขัน 
    – รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล 1,200 บาท พรอมโลรางวัล 
    – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   เงินรางวัล 1,000 บาท พรอมโลรางวัล 
    – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (2 รางวัล) เงินรางวัล 800 บาท  พรอมโลรางวัล 
    – ครูและนักเรียนทุกคนที่เขารวมการแขงขันจะไดรับเกียรติบัตร 

 
7) วันเดือนป และสถานท่ีในการจัดการแขงขัน 

     วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ 2562 ณ คณะนิติรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
    – สาย A  ณ หองประชุมรองศาสตราจารย ดร.ทองคูณ หงสพันธุ 2  
    – สาย B  ณ หองประชุมรองศาสตราจารย ดร.ทองคูณ หงสพันธุ 3  
    – รอบชิงชนะเลิศ  ณ หองประชุมรองศาสตราจารย ดร.ทองคูณ หงสพันธุ 1  

 
 ทั้งน้ี หากมีขอสงสัยหรือประสงคจะทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแขงขันโตวาทีมัธยมศึกษา      
นิติรัฐศาสตร ครั้งที่ 1 สามารถสอบถามรายละเอียดไดที่คณะนิติรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
หมายเลขโทรศัพท 043–556036 หรือที่อาจารยวุฒิชัย ตาลเพชร หมายเลขโทรศัพท 083–3635276 
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3. คณะครุศาสตร 
 

     3.1 การแขงขันวาดภาพดวยคอมพิวเตอร 
     1) หัวขอเรื่องการประกวดแขงขันวาดภาพดวยคอมพิวเตอร 

    “20 ป ราชภัฏรอยเอ็ด” 
 
2) ประเภทของการประกวดแขงขัน   
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 
3) ขนาดของภาพ 

         ขนาด กระดาษ A4 
 

4) โปรแกรมท่ีใชในการแขงขัน 
    โปรแกรม Adobe Illustrator 
 
5) อุปกรณ 

        เครื่องคอมพิวเตอรในการแขงขันทางคณะกรรมการดําเนินการจัดหาให 
        (อุปกรณในการรางภาพ เชน ดินสอ สี ยางลบ สามารถเตรียมมาจากโรงเรียนได) 
 

6) ขั้นตอนการสมัครแขงขัน 
    ใหแตละโรงเรียนสงนักเรียนตัวแทนไดไมเกิน 3 คน โดยสงรายช่ือผูเขาแขงขัน 

         ภายในวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 
 
7) สถานท่ีแขงขัน  ช้ัน 2 หอง EDU205 อาคาร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
 
8) กําหนดการแขงขัน 
    วันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  
    เวลา 09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัวเขารวมโครงการ 
    เวลา 10.00 – 12.00 น. ผูเขาแขงขันเขาประจําหองแขงขัน 
    เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
    เวลา 13.00 – 14.30 น.  ตัดสินผลการแขงขัน 
    เวลา 14.30 – 16.00 น.  ประกาศผลการแขงขันและมอบรางวัล 

 
9) ประกาศผลการตัดสิน 
    วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562   

 
10) สถานท่ีติดตอ 
     ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่ อาจารยประเสริฐ สุทธิประภา  โทร. 085–0115780  
     หรือ e-mail: prasert101@gmail.com  
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11) รางวัลระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
– รางวัลชนะเลิศ     ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,800 บาท 
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท 
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล   600 บาท 
*หมายเหตุ :  ผูเขารวมแขงขันจะไดรับเกียรติบัตรการเขารวมแขงขันทุกคน  
 

12) เกณฑการพิจารณาตัดสิน 
– ความคิดริเริ่มสรางสรรค 40 คะแนน 
– วาดภาพที่แสดงเน้ือหาสาระตรงตามหัวขอที่กําหนดให 30 คะแนน 
– ทักษะและเทคนิคในการวาดภาพ 30 คะแนน 
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ใบสมัครเขารวม 
การแขงขนัการวาดภาพดวยคอมพิวเตอร 20 ป ราชภัฏรอยเอ็ด 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

******************************************************** 
 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
สถานศึกษา.…………………………………………………………………………………………………….……….………….………………. 
ตําบล………………………………………………..…………..อําเภอ………………………………..….………………..…………………… 
จังหวัด……………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..….………..….…..…….….………………. 
โทรศัพท.................................................................โทรสาร................................................................................... 
E-mail………………………………………………………………………………………………………..…..…….……………….….………… 
 
ผูเขาแขงขัน 
1. ช่ือ-สกุล…………………………………………………. ช้ัน………………………………………… 
2. ช่ือ-สกุล…………………………………………………. ช้ัน………………………………………… 
3. ช่ือ-สกุล…………………………………………………. ช้ัน………………………………………… 
 

ลงช่ือ…………………………………..…………….อาจารยผูควบคุม 
        (……………………………………………..) 
 
ลงช่ือ………………………………….…………….หัวหนาสถานศึกษา 
        (……………………………………………..) 

 
 
หมายเหตุ : 1. หมดเขตรับสมัครใน วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 (ดูจากประทับตราไปรษณีย) 
  2. ขอความกรุณาพิมพหรือเขียนดวยลายมือบรรจง 
  3. ขอความกรุณาจากทางโรงเรียนสงใบสมัครกลับคืนมายัง 

     สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
      คณะครุศาสตร 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
      113 หมู 12 ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 45120 

    หรือสงสําเนาเอกสารสงมาที ่e-mail: prasert101@gmail.com 
 
 
 
 
 



-26- 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

     4.1 การแขงขันสรางธุรกิจเงินลานงายๆ ผานชองทางออนไลน Amazon, Ebay, Alibaba,  
          Facebook, Google และ YouTube  

1) รางวัล 
    ลุนรางวัลการแขงขัน สรางหนาเว็บขายสินคาหรือเซลลเพจ (Sale Page) เพื่อปดการขายสินคา 
    ในเว็บหน่ึงหนา 
    – รางวัลที่ 1 มูลคารางวัลละ 2,000 บาท 
    – รางวัลที่ 2 มูลคารางวัลละ 1,500 บาท 
    – รางวัลที่ 3 มูลคารางวัลละ 1,000 บาท 

 
2) กติกาการแขงขัน 
    – เปนการแขงขันรายบุคคล เฉพาะผูเขารวมสัมมนาทั้ง 2 วัน  
    – สรางหนาขายสินคา ตามหลักการที่ไดอบรมในวันสัมมนา 
    – มีความสวยงามและดึงดูดสายตาลูกคา 
    – การเขียนเน้ือหามีความนาสนใจสามารถสรางความสนใจในการซื้อสินคา 
    – การใชเทคนิคและเครื่องมือตางๆประกอบ 

 
3) ผลการตัดสินของกรรมการถือเปนอันสิ้นสุด 

              กําหนดการอบรม ณ หอง 3203 ช้ัน 2 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
  
 4) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 

    วันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
  10.00-10.15  ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม 
  10:15-11:00 ภาพรวมธุรกิจออนไลน ชองทางการหาสินคาและการจําหนายสินคา 
  11:00-12:00 การคาขายผาน Amazon และ Ebay 
  12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน 
  13:00-14:30 การนําเขาสินคาจากจีนผาน Alibaba  
  14:30-15:00 พักรับประทานอาหารวาง 
  15:00-16:30 การคาขายตลาดออนไลนในประเทศผาน facebook และ google 

    วันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
  10:00-11:00 การทําหนาเว็บขายสินคาในเว็บฟร ี
  11:00-12:00 การตัดตอวิดีโอและทําชองบน youtube 
  12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน 
  13:00-14:30 workshop สรางเว็บขายสินคา และสงเขาประกวด  
  14:30-15:00 พักรับประทานอาหารวาง 
  15:00-16:30 การทํา Facebook Fanpage และการโฆษณาขายสินคา 
  16:30-17:00  มอบรางวัลและเกียรติบัตร 


