
 
 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ระเบียบการ รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวด 

โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งท่ี 4 
 

1. ประเภทการประกวด 
1.1 การประกวดพูดฉับพลัน 
1.2 การแข่งขันทักษะการอ่าน 
1.3 การประกวดคัดลายมือ 

2. หลักเกณฑ์การประกวด 
1. การประกวดพูดฉับพลัน 

- ผู้สมัครการประกวด ระดบัชั้นมัธยมศึกษา/ปวช.  และระดับ ปวส./อุดมศึกษาไม่เกินปริญญาตรี 
- ต้องส่งใบสมัครเข้าประกวด ตามก าหนด 
- ผู้ประกวดต้องจับฉลากหัวข้อในการพูด 
- ผู้เข้าประกวดต้องใช้เวลาพูด 2 นาท ี
- ผู้ชนะการประกวดต้องถ่ายส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด เพ่ือใช้ในการรับรางวัล  
- เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดพูดฉับพลัน  50 คะแนน มีดังนี้  

- เนื้อหา      15 คะแนน  
- เทคนิคการพูด วิธีการน าเสนอ    10 คะแนน  
- อักขรวิธี การเว้นจังหวะพูด    10 คะแนน  
- บุคลิกภาพ การแสดงออก มารยาท  10 คะแนน 
- เวลา        5 คะแนน  
 

 - เงินรางวัลแกน่ักศึกษาที่ชนะการประกวดพูดฉับพลันระดับมัธยมศึกษา 
         รางวัลชนะเลิศ                         เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  3,๐๐๐   บาท 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑        เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  2,๐๐๐    บาท 
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒        เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  1,0๐๐    บาท 
 รางวัลชมเชย 500 บาท x 2 รางวัล เงินสด และเกียรติบัตร   1,000  บาท 
                              รวมเป็นเงิน                   7,000 บาท 
 - เงินรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดพูดฉับพลันระดับอุดมศึกษา 
         รางวัลชนะเลิศ                         เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  3,๐๐๐   บาท 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑        เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  2,๐๐๐    บาท 
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒        เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  1,0๐๐    บาท 
 รางวัลชมเชย 500 บาท x 2 รางวัล เงินสด และเกียรติบัตร   1,000  บาท 
                              รวมเป็นเงิน                   7,000 บาท 

 



2. การแข่งขันทักษะการอ่าน 
-  ผู้สมัครการประกวด ระดับชั้นมัธยมศึกษา/ปวช.  และระดับ ปวส./อุดมศึกษาไม่เกินปริญญาตรี 
-  ต้องส่งใบสมัครเข้าประกวด ตามก าหนด 
-  ผู้ชนะการประกวดต้องถ่ายส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด เพ่ือใช้ในการรับรางวัล 
-  เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านฟังเสียง 100 คะแนน มีดังนี้  

 การอ่านร้อยแก้ว   50 คะแนน 
- ความถูกต้องตามบทอ่าน    10 คะแนน 
- อักขรวิธี/ควบกล้ า    10 คะแนน 
- วรรคตอน     10 คะแนน 
- ลีลา/อารมณ์และความเหมาะสมกับเนื้อหา  10 คะแนน 
- คุณภาพเสียง       5 คะแนน 
- บุคลิกท่าทาง       5 คะแนน 

   การอ่านร้อยกรอง   50 คะแนน 
- ความถูกต้องตามบทอ่าน    10 คะแนน 
- ท านองเสนาะ     10 คะแนน 
- วรรคตอน     10 คะแนน 
- ลีลา/อารมณ์และความเหมาะสมกับเนื้อหา  10 คะแนน 
- คุณภาพเสียง       5 คะแนน 
- บุคลิกท่าทาง       5 คะแนน 

 
 - เงินรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันทักษะการอ่าน 
         รางวัลชนะเลิศ                         เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  3,๐๐๐   บาท 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑        เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  2,๐๐๐    บาท 
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒        เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  1,0๐๐    บาท 
 รางวัลชมเชย 500 บาท x 2 รางวัล เงินสด และเกียรติบัตร   1,000  บาท 
                              รวมเป็นเงิน                   7,000 บาท 
 - เงินรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันทักษะการอ่าน 
         รางวัลชนะเลิศ                         เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  3,๐๐๐   บาท 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑        เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  2,๐๐๐    บาท 
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒        เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  1,0๐๐    บาท 
 รางวัลชมเชย 500 บาท x 2 รางวัล เงินสด และเกียรติบัตร   1,000  บาท 
                              รวมเป็นเงิน                   7,000 บาท 

 
3. การประกวดคัดลายมือ 

-  ผู้สมัครการประกวด ระดับชั้นมัธยมศึกษา/ ปวช.  และระดับ ปวส./อุดมศึกษาไม่เกินปริญญาตรี 
-  ต้องส่งใบสมัครเข้าประกวด ตามก าหนด 
-  ผู้ชนะการประกวดต้องถ่ายส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด เพ่ือใช้ในการรับรางวัล 
-  ผู้ประกวดสามารใช้รูปแบบอักษรไทยตามถนัด คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
-  เกณฑ์การให้คะแนนคัดลายมือ  5๐  คะแนน มีดังนี้ 

 - ความถูกต้องตามรูปแบบตัวเขียนอักษรไทย    ๒๐ คะแนน 
 - ความถูกต้องของการวางสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์  10 คะแนน 



 - ความสม่ าเสมอของช่องไฟและความสูงเสมอบรรทัด 10 คะแนน 
    - ความสะอาดห้ามขูดขีดเพ่ิมตัวอักษร หรือฉีกค า      5 คะแนน 
    - คัดจบตามเวลาก าหนด         5 คะแนน 
 - เงินรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดคัดลายมือ 
         รางวัลชนะเลิศ                         เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  3,๐๐๐   บาท 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑        เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  2,๐๐๐    บาท 
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒        เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  1,0๐๐    บาท 
 รางวัลชมเชย 500 บาท x 2 รางวัล เงินสด และเกียรติบัตร   1,000  บาท 
                              รวมเป็นเงิน                   7,000 บาท 
 - เงินรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดคัดลายมือ 
         รางวัลชนะเลิศ                         เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  3,๐๐๐   บาท 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑        เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  2,๐๐๐    บาท 
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒        เงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร  1,0๐๐    บาท 
 รางวัลชมเชย 500 บาท x 2 รางวัล เงินสด และเกียรติบัตร   1,000  บาท 
                              รวมเป็นเงิน                   7,000 บาท 
 
3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ 
4. วิธีการรับสมัคร 
  1. ผู้สมัครประกวดระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. ต้องมีอาจารย์/ ผู้บริหารของสถานศึกษา/ ลงนาม
รับรองในใบสมัคร 
  2. ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือ E-mail   
ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กทม. 10120  หรือ เบอร-์โทรศัพท์-ติดต่อ คุณอมรเทพ 099-883-5158, คุณสุโขทัย 061-384-2591,  
E-mail : amorn.see@hotmail.com   ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
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ก าหนดการ 
โครงการแขง่ขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งท่ี 4 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง L 401 และ R 401 ชั้น 4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561      
๐๘.3๐ - 09.00 น.         ลงทะเบียน 
09.00 - 09.30 น.   พิธีเปิดโครงการ 

   09.30 - 16.00 น.    การประกวดรอบคัดเลือก 
        การประกวดพูดฉับพลัน 
        การแข่งขันทักษะการอ่าน 
        การประกวดคัดลายมือ 
     สรุปผลการแข่งขันรอบคัดเลือก 
 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561   
 ๐9.0๐ - 09.3๐ น.         ลงทะเบียน 
 09.30 - 15.00 น.    การประกวดรอบชิงชนะเลิศ  
        การประกวดพูดฉับพลัน 
        การแข่งขันทักษะการอ่าน 
        การประกวดคัดลายมือ 
        ประกาศผลและพิธีปิดพร้อมมอบรางวัล 
 
 ** ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


