
โครงการ การแขงขันกีฬาเปตอง 
งานนิทรรศการวิชาการ วิทยาลัยสันตพล  อุดรธานี 

 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1. เพื่อความหลากหลาย และเปนการเสริมสรางบรรยากาศในงานสัปดาหวิชาการของวทิยาลัย 
1.2. เพื่อใหผูสนใจเขาแขงขันไดมารวมในงานสัปดาหวิชาการ 
1.3. เพื่อเปนการประชาสัมพันธวิทยาลัย 

 

2. คุณสมบัตผิูเขาประกวด 
2.1. นักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
2.2. นักศึกษาระดับ ปวส. 
2.3. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
 

3. ขอกําหนด/เงือ่นไข 
3.1.  ประเภททีมชายคู  หญิงคู หรือคูผสม 
3.2.   แตละทีมตองนําอุปกรณในการแขงขันมาเอง 
 

4. วัน/เวลา และสถานท่ีประกวด 
วันเสารท่ี  17  มกราคม  2552  ณ สนามกฬีาเปตอง  วิทยาลัยสันตพล 
 

5. รางวัล    
    5.1.  รางวัลชนะเลิศ                 เงินรางวัล 2,000  บาท พรอมเกียรติบัตร 
    5.2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 1,500  บาท พรอมเกียรติบัตร  
    5.3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 1,000  บาท พรอมเกียรติบัตร  
 
6. เกณฑการตัดสิน 
    6.1 จัดฉลากแบงสายการแขงขันสายละ 3 ทีม 
    6.2 ทีมท่ีแขงขันชนะ 2 คร้ัง ไดเขารอบตอไป 
    6.3 ทีมท่ี 1 ในสาย พบทีมท่ี 2 ในสาย ในรอบตอไป 
    6.4 แขงขันใน 1 แตมคือ 13 แตม คือผูชนะ 
          ไดแก บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนนกัศึกษา 
    

**(ผูเขารวมประกวดทุกทานจะไดรับเกียรติบัตรจากวิทยาลัยสันตพล)** 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ การประกวดรองเพลงลูกทุง 
งานนิทรรศการวิชาการ วิทยาลัยสันตพล  อุดรธานี 

 

4. วัตถุประสงค 
4.1. เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
4.2. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนกลาแสดงออก 

5. คุณสมบัตผิูเขาประกวด 
5.1. นักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  
5.2. นักศึกษาระดับ  ปวส.   
5.3. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

6. ขอกําหนด/เงือ่นไข 
6.1. ผูเขาประกวดจะตองรองเพลงของศิลปนท่ีกาํหนดใหดงันี้ 

6.1.1.  พุมพวง ดวงจนัทร 
6.1.2.  ตาย อรทัย 
6.1.3.  ต๊ักแตน ชลดา 
6.1.4.  ยอดรัก สลักใจ 
6.1.5.  รุง สุริยา 
6.1.6.  ไผ พงศธร 

6.2. การแตงกายข้ึนกับลักษณะของเพลง หรือชุดสุภาพ 
6.3. เพื่อความสะดวกผูเขาประกวดจะตองเตรียมแผนเพลงมาเอง 

4. วัน/เวลา และสถานท่ีประกวด 
วันเสารท่ี  17  มกราคม 2552  ณ เวทีกลาง อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยสันตพล 

5. รางวัล 
    5.1.  รางวัลชนะเลิศ                 เงินรางวัล 1,500  บาท พรอมเกียรติบัตร  
    5.2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 1,000  บาท พรอมเกียรติบัตร  
    5.3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล    500  บาท พรอมเกียรติบัตร  
    5.4   รางวัลการแตงกายดีเดน   เงินรางวัล 1,000  บาท พรอมเกียรติบัตร   
6.  เกณฑการตัดสิน 
     6.1 ความไพเราะของน้ําเสียง สอดคลองกับทํานอง 
     6.2 ลักษณะ ลีลาในการรองท่ีสอดคลองกับจังหวะเพลง 
     6.3 การแตงกายเหมาะสมและสอดคลองกับบทเพลง 
     6.4 การรองออกเสียงอักขระชัดเจนตามหลักภาษาไทย 
     6.5 ความเหมาะสมของภาพรวมท้ังหมด 
 

**(ผูเขารวมประกวดทุกทานจะไดรับเกียรติบัตรจากวิทยาลัยสันตพล)** 
 
 



โครงการ การประกวดแขงขันสมตํา 
งานนิทรรศการวิชาการ วิทยาลัยสันตพล  อุดรธานี 

 

 

7. วัตถุประสงค 
7.1. เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมทางภาคอีสานดานอาหาร 
7.2. เพื่อสืบสานวฒันธรรมทางภาคอีสานใหแกคนรุนหลังไดรูจัก 

 

8. คุณสมบัตผิูเขาประกวด 
8.1. นักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  
8.2. นักศึกษาระดับ  ปวส.   
8.3. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
 

9. ขอกําหนด/เงือ่นไข 
9.1. เปนการแขงขันสมตํา ประเภทตําลาว 
9.2. ผูเขารวมแขงขันตองนําอุปกรณในการแขงขันมาเองท้ังหมด (โดยมีเงินสนับสนุนทีมละ 400 บาท) 
9.3. อุปกรณในการเขารวมแขงขันตองจัดเตรียมใหสวยงาม ซ่ึงถือวาเปนสวนหนึ่งของการใหคะแนน 

 

4. วัน/เวลา และสถานท่ีประกวด 
วันเสารท่ี  17  มกราคม  2552  ณ เวทีกลาง อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยสันตพล 
 

5. รางวัล 
    5.1.  รางวัลชนะเลิศ                 เงินรางวัล 2,000  บาท พรอมเกียรติบัตร  
    5.2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 1,500  บาท พรอมเกียรติบัตร  
    5.3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 1,000  บาท พรอมเกียรติบัตร  
 

6. เกณฑการตัดสิน 
    6.1 การเตรียมอุปกรณครบและสวยงาม 
    6.2 ความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน 
    6.3 รสชาดของอาหาร 
    6.4 ลักษณะอาหารและการตกแตงนารับประทาน 
    6.5 ลีลาและทาทางในการแขงขัน 
 

**(ผูเขารวมประกวดทุกทานจะไดรับเกียรติบัตรจากวิทยาลัยสันตพล)** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ การแขงขันโตวาทีภาษาอีสาน 
งานนิทรรศการวิชาการ วิทยาลัยสันตพล  อุดรธานี 

 

 

10. วัตถุประสงค 
10.1. เพื่อเปนการนาํเสนอใหบุคคลท่ัวไปที่ไดเขารวมโครงการไดรูจัก และเรียนรูภาษาอีสานมากข้ึน 
10.2. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถในการนําเสนอภาษาอีสาน 
10.3. เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษาเกดิความรูสึก รัก และภาคภูมิใจในการอนุรักษภาษาอีสาน 
10.4. เพื่อเผยแพรภาษาอีสานสูบุคคลท่ัวไป 

 

11. คุณสมบัตผิูเขาประกวด 
11.1. นักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
11.2. นักศึกษาระดับ ปวส. 
11.3. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
11.4. ผูสมัครจะตองสมัครเขาแขงขันเปนทีม แตละทีมจะประกอบดวยสมาชิก จํานวน 3 คน 
 

12. ขอกําหนด/เงือ่นไข 
3.1  หัวขอในการโตวาที  “ เกิดเปนชาย ยอมดีกวาเปนหญิง” 
3.2  เวลาในการโตวาที รอบละ 5 -10 นาที 
 

4. วัน/เวลา และสถานท่ีประกวด 
วันเสารท่ี  17  มกราคม  2552  ณ เวทีกลาง อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบ  พระชนมพรรษา วิทยาลัยสันตพล 
 

5. รางวัล    
    5.1.  รางวัลชนะเลิศ                 เงินรางวัล 1,500  บาท พรอมเกียรติบัตร 
    5.2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 1,000  บาท พรอมเกียรติบัตร  
    5.3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล    500  บาท พรอมเกียรติบัตร  
 

6. เกณฑการตัดสิน 
    6.1 การทํางานเปนทีม 
    6.2 ไหวพริบในการโตตอบ 
    6.3 ความคลองแคลวในการพูด และพูดอยางสรางสรรค 
    6.4 สําเนียงในการพดู 
    6.5 การโตคารมและตอบคําถามตรงประเด็น 
 

**(ผูเขารวมประกวดทุกทานจะไดรับเกียรติบัตรจากวิทยาลัยสันตพล)** 
 
 
 
 
 



โครงการ การแขงขันตอบปญหากฎหมายท่ัวไป 
งานนิทรรศการวิชาการ วิทยาลัยสันตพล  อุดรธานี 

 

 

13. วัตถุประสงค 
13.1. เพื่อใหบริการวิชาการ โดยการถายทอด และเผยแพรความรูในวิชากฎหมายใหแกชุมชน ประชาชนท่ัวไป 
13.2. เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูในดานวิชาการและวิชาชีพไปพรอมกับการพัฒนาความรูทางดานกฎหมายแก

ชุมชน 
13.3. เพื่อประชาสัมพันธคณะนิติศาสตรใหแกชุมชน ประชาชนท่ัวไป รวมตลอดถึงนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนตางๆ 

ไดรูจักเพิ่มมากข้ึน 
 

14. คุณสมบัตผิูเขาประกวด 
14.1. นักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
14.2. การแขงขันประเภททีม ทีมละ 2 คน 

 

3.  ขอกําหนดและเงื่อนไข 
      3.1 เปนกฎหมายท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจําวนั 
      3.2 กรณีมีทีมท่ีมีคะแนนเทากัน ใหตัดสินดวยการตอบปญหาพิเศษ 
 

4. วัน/เวลา และสถานท่ีประกวด 
วันเสารท่ี  17  มกราคม 2552  ณ เวทีกลาง อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบ  พระชนมพรรษา วิทยาลัยสันตพล 
 

5. รางวัล    
    5.1.  รางวัลชนะเลิศ                         เงินรางวัล 1,500  บาท พรอมเกียรติบัตร 
    5.2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 1,000  บาท พรอมเกียรติบัตร  
    5.3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล   500  บาท พรอมเกียรติบัตร  
 
6.  เกณฑการตัดสิน 
     6.1  มีคําถามท้ังหมด 10 ขอ คําถามเปนแบบปรนัย มีใหเลือก 3 ขอ คือ ก ข และค  
     6.2 ทีมท่ีไดคะแนนสูงสุด จะเปนทีมท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ และตามลําดับ 
 

**(ผูเขารวมประกวดทุกทานจะไดรับเกียรติบัตรจากวิทยาลัยสันตพล)** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ การแขงขันโตวาทีภาษาอังกฤษ 
งานนิทรรศการวิชาการ วิทยาลัยสันตพล  อุดรธานี 

 

 

15. วัตถุประสงค 
15.1. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษ 
15.2. เพื่อเปดเวทีใหนักเรียน นักศึกษาไดแสดงความสามารถ 
15.3. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษามีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษ 
15.4. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดใชเวลาวางในการฝกฝนและเรียนรูส่ิงใหมๆ  
15.5. เพื่อเปนตัวอยางท่ีดีแกนักเรียน นกัศึกษาและบุคคลท่ัวไป 
15.6. เพื่อเผยแพรงานดานวิชาการสูชุมชน 

 

16. คุณสมบัตผิูเขาประกวด 
16.1. นักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
16.2. นักศึกษาระดับ ปวส. 
16.3. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
16.4. ผูสมัครจะตองสมัครเขาแขงขันเปนทีม แตละทีมจะประกอบดวยสมาชิก จํานวน 3 คน 
 

17. ขอกําหนด/เงือ่นไข 
3.1 หัวขอในการโตวาที  “ Beauty is better than intelligence ”   
3.2 เวลาในการโตวาที รอบละ 5 -10 นาที 
 

4. วัน/เวลา และสถานท่ีประกวด 
วันเสารท่ี  17 มกราคม 2552  ณ เวทีกลาง อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบ  พระชนมพรรษา  วิทยาลัยสันตพล 
 

5. รางวัล    
    5.1.  รางวัลชนะเลิศ                 เงินรางวัล 1,500  บาท พรอมเกียรติบัตร 
    5.2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 1,000  บาท พรอมเกียรติบัตร  
    5.3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล   500  บาท พรอมเกียรติบัตร  
 

6. เกณฑการตัดสิน 
    6.1 การทํางานเปนทีม 
    6.2 ไหวพริบ 
    6.3 ความคลองแคลวในการพูด 
    6.4 สําเนียงในการพดู 
    6.5 การโตคารมและตอบคําถามตรงประเด็น 
 

**(ผูเขารวมประกวดทุกทานจะไดรับเกียรติบัตรจากวิทยาลัยสันตพล)** 
 


