หลักเกณฑ์การประกวดเทพบุตรศรีนครินทร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
ณ มหาลัยวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ องครักษ์
*************************************************************************************
ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๑) นิสติ ทีก่ ำลังศึกษำอยูม่ หำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พร้อมเอกสำรหลักฐำนแสดงตน)
๒) สถำนภำพโสด ไม่เคยผ่ำนกำรสมรสตำมกฎหมำยหรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธกี ำร
ทำงศำสนำใดๆ ไม่เคยมีบุตรมำก่อน
๓) เป็ นเพศชำย (ไม่จำกัดอำยุ)
๔) สำมำรถอ่ำน เขียน พูด ภำษำไทยได้ด ี
๕) ไม่เคยมีมปี ระวัตอิ ำชญำกรรมประกอบอำชีพผิดกฎหมำยหรือมีควำมประพฤติอนั เป็ นที่
รังเกียจของสังคม อำทิ กำรถ่ำยภำพนิ่ง หรือ วิดโี อ หรือ บันทึกภำพทีส่ อ่ ื ไปในทำงล่อแหลม อันเป็ น
ทีเ่ สือ่ มเสียศีลธรรมอันดีของสังคมไทย
๖) ไม่เป็ นผูม้ โี รคติดต่อหรือโรคทีส่ งั คมรังเกียจ
๗) เป็ นผูม้ สี ว่ นสูง ไม่น้อยกว่ำ ๑๗๐ เซนติเมตรขึน้ ไป
ข้อ ๒ การสมัครเข้าประกวด/ระยะเวลาและสถานที่ส่งเอกสารการสมัคร
๑) ดำวน์โหลดใบสมัครได้ในเพจองค์กำรนิสติ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่ำง
วันที่ ๗ เมษำยน – ๑๓ เมษำยน ๒๕๖๐
๒) หลักฐำนในกำรสมัคร
- นิสติ สำเนำบัตรนิสติ พร้อมรับรองสำเนำ ๑ ชุด
- นิสติ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนพร้อมรับรองสำเนำ ๑ ชุด
- ภำพถ่ำยสีครึง่ ตัวหน้ำตรงขนำด ๔”x๖” ๑ ภำพถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (แต่งกำยชุดนิสติ )
๓) รับสมัครผูเ้ ข้ำประกวดจำนวน ๑ คน โดยกำรคัดเลือกจำกสโมสรนิสติ คณะ/วิทยำลัยทัง้ ๑๘ สโมสรนิสติ
๔) กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร
- ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนในกำรสมัคร
- โหลดใบสมัครกรอกอักษรลงในแบบฟอร์มพร้อมแนบภำพถ่ำย และสแกนบัตรนิสติ
(โดยกำรลงนำมด้วยลำยมือชื่อในใบสมัครจะลงลำยมือชื่อเวลำรำยงำนตัววันจริง) ส่งมำยังอีเมล์องค์กำรนิสติ
soswufamily@gmail.com ภำยในวันที่ ๑๓ เมษำยน ๒๕๖๐ ก่อนเวลำ ๒๐.๓๐ น.
หมายเหตุ: * กรณี สโมสรนิ สิตหรือผูส้ มัครส่งใบสมัครล่าช้าถูกตัดคะแนน ๑๐ คะแนน ของการประกวดในรอบแรก

ข้อ ๓ วัน เวลา และสถานที่ประกวด
วันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๑๖.๓๕ น. ณ เวทีประกวด มศว องครักษ์
ข้อ ๔ กาหนดการในการรายงานตัว
วันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๑๒.๓๐ น.- ๑๓.๐๐ น. ผูเ้ ข้ำประกวดลงทะเบียนต่อเจ้ำหน้ำที่
ณ กองประกวด ด้ำนหลังเวทีประกวด มศว องครักษ์
วันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๐๐ น.– ๑๔.๓๐ น. จับฉลำกหมำยเลข และทำกำรฝึกซ้อม
หมายเหตุ:
* กรณี ผเู้ ข้าประกวดรายงานตัวเกิ นเวลาที่กาหนด จะถูกตัดคะแนน ๑๐ คะแนน ของการประกวดในรอบแรก
* ผูเ้ ข้าประกวดที่ไม่เข้าร่วมฝึ กซ้อม ตามวันเวลาที่กาหนดให้ถือว่าสละสิ ทธิ์

* ผูเ้ ข้าประกวดที่มาทาการฝึ กซ้ อมไม่ตรงเวลาถูกตัดคะแนน ๑๐ คะแนน ของการประกวดในรอบแรก

ข้อ ๕ การแต่งกายในการประกวด
๑) แต่งกำยด้วยชุดทีส่ รรค์สร้ำง สอดคล้องกับประเพณีสงกรำนต์ได้อย่ำงเหมำะสม
๒) กำรเสริมสวยใบหน้ำและตกแต่งทรงผมให้สวยงำมเหมำะสมกับเครื่องแต่งกำย
๓) กำรเสริมสวยและแต่งกำยจะต้องกระทำให้เรียบร้อยก่อนกำรรำยงำนตัวในวันประกวด
ข้อ ๖ การตัดสิ น
๑) คณะกรรมกำรตัดสินประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ำกภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
๒) กำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้ถอื เป็ นทีส่ น้ิ สุด
๓) กำรตัดสินในแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
- กำรตัดสินตำแหน่งชนะเลิศเทพบุตรศรีนครินทร์ตดั สินจำกผูท้ ไ่ี ด้รบั คะแนนสะสมสูงสุด
- หนุ่มอนุรกั ษ์ควำมเป็ นไทยตัดสินจำกเครื่องแต่งกำย หน้ำตำ และลักษณะควำมเป็ น
นรลักษณ์ของชำยไทย
- หนุ่มสุขภำพดีตดั สินจำกรูปร่ำงสมส่วน ผิวพรรณดี และค่ำดัชนีมวลกำย (BMI)
- หนุ่มควำมคิดสร้ำงสรรค์ตดั สินจำกควำมมันใจ
่ ควำมกล้ำแสดงออก ปฏิภำณไหวพริบและ
สติปัญญำ
- รำงวัลขวัญใจมหำชน กำรตัดสินมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
- ขวัญใจมหำชน ตัดสินจำกผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงสุดจำกกำรนับกำรซื้อพวงมำลัยจำกองค์กำรนิสติ
- พวงมำลัย ๑ พวง แทน ๑๐ คะแนน
- พวงมำลัย ๑ พวง รำคำ ๒๐ บำท
หมายเหตุ:

* เปิ ดขายพวงมาลัย ขวัญใจมหาชน เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็ นต้นไป
* ปิ ดรับและเริ่ มนับคะแนน ขวัญใจมหาชน เวลา ๑๗.๔๐ น.
* คาถามที่ใช้ในการตอบคาถามมีที่มาจากที่ปรึกษากองประกวด

ข้อ ๗ การดูแลของสโมสรนิ สิต/วิ ทยาลัย
ทางกองประกวดอนุญาตให้ทางสโมสรนิ สิต/วิ ทยาลัยสามารถส่งผู้ดแู ลผู้เข้าประกวดของ
แต่ละสโมสรนิ สิต/วิ ทยาลัยได้ดงั นี้
- พี่เลี้ยงผู้เข้าประกวด ๑ คน (อนุญาตให้พบผู้เช้าประกวดได้ตามความเหมาะสม)
- ช่างหน้ า ๑ คน (มีหรือไม่มีกไ็ ด้, อนุญาตให้พบผู้เช้าประกวดได้แค่ช่วงพักกองเพื่อให้แต่งหน้ า
ทาผมเท่านัน้ )
- ช่างผม ๑ คน (มีหรือไม่มีกไ็ ด้, อนุญาตให้พบผู้เช้าประกวดได้แค่ช่วงพักกองเพื่อให้แต่งหน้ าทา
ผมเท่านัน้ )
- การเดิ นทางสโมสรนิ สิตฝัง่ ประสานมิ ตรมายังองครักษ์ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีการ
จัดสรรรถไว้แต่ขอสงวนสิ ทธิ์ ให้เพียงผู้เข้าประกวดเทพบุตรศรีนคริ นทร์ ๑ คนและพี่เลี้ยง ๑ คน
รวม ๒ คน

ข้อ ๘ เกณฑ์การตัดสิ น
๑) รอบคัดเลือก (๑)
เครื่องแต่งกาย

คะแนน

หมายเหตุ
ชุดกำรแต่งกำยสอดคล้องกับ“ประเพณีสงกรำนต์”
ตำมแนวคิดของแต่ละคณะ และ สำมำรถแสดง
เอกลักษณ์ชุดของคณะตนเองได้อย่ำงเหมำะสม
๑๐ คะแนน
- ควำมสวยงำม
๑๐ คะแนน
- ควำมคิดสร้ำงสรรค์
นรลักษณ์ หมำยถึง บุคลิกลักษณะของผูช้ ำยทีม่ ี
หน้ าตา และลักษณะความเป็ น
๕ คะแนน
- ผมดำสำงสลวยสวยงำม
นรลักษณ์ของชายไทย
๕ คะแนน
- อกผำยไหล่ผง่ึ
๕ คะแนน
- ฟั นงำมเป็ นระเบียบ
๕ คะแนน
- รูปร่ำงสมสัดส่วน
๕ คะแนน
- ผิวพรรณดี
๕ คะแนน
- กำรพูด
บุคลิ กภาพและกริ ยามารยาท
๕ คะแนน
- กำรเดิน
๕ คะแนน
- กำรยืน
๕ คะแนน
- กำรไหว้
๑๕ คะแนน เป็ นกำรกล้ำแสดงออกในด้ำนทีส่ ร้ำงสรรค์และ
ความมันใจ
่ และกล้าแสดงออก
เหมำะสมกับควำมเป็ นนรลักษณ์ของชำยไทย
๒๐ คะแนน วัดจำกทักษะกำรตอบคำถำมได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
ปฏิ ภาณไหวพริ บ และสติ ปัญญา
๑๐๐ คะแนน
รวมคะแนน
หมายเหตุ* ผู้เข้าประกวดที่มีคะแนนสูงสุด ๙ อันดับ จะเข้าสู่รอบคัดเลือก (๒)
๒) รอบคัดเลือก (๒)
คะแนน
หมายเหตุ
ชุดกำรแต่งกำยสอดคล้องกับ“ประเพณีสงกรำนต์”
เครื่องแต่งกาย
ตำมแนวคิดของแต่ละคณะ และ สำมำรถแสดง
เอกลักษณ์ชุดของคณะตนเองได้อย่ำงเหมำะสม
๑๕ คะแนน
- ควำมสวยงำม
๑๕ คะแนน
- ควำมคิดสร้ำงสรรค์
๕ คะแนน
- กำรพูด
บุคลิ กภาพและกริ ยามารยาท
๕ คะแนน
- กำรเดิน
๕ คะแนน
- กำรยืน
๕ คะแนน
- กำรไหว้
๑๕ คะแนน เป็ นกำรกล้ำแสดงออกในด้ำนทีส่ ร้ำงสรรค์และ
ความมันใจ
่ และกล้าแสดงออก
เหมำะสมกับควำมเป็ นนรลักษณ์ของชำยไทย
๑๕ คะแนน วัดจำกทักษะกำรตอบคำถำมได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
ปฏิ ภาณไหวพริ บ และสติ ปัญญา
๘๐ คะแนน
รวมคะแนน

หมายเหตุ* ผู้เข้าประกวดที่มีคะแนนสูงสุด ๔ อันดับ จะเข้าสู่รอบตัดสิ น
๓) รอบตัดสิ น
คะแนน
หมายเหตุ
๕ คะแนน
- กำรพูด
บุคลิ กภาพและกริ ยามารยาท
๕ คะแนน
- กำรเดิน
๕ คะแนน
- กำรยืน
๕ คะแนน
- กำรไหว้
๑๕ คะแนน เป็ นกำรกล้ำแสดงออกในด้ำนทีส่ ร้ำงสรรค์และ
ความมันใจ
่ และกล้าแสดงออก
เหมำะสมกับควำมเป็ นนรลักษณ์ของชำยไทย
๑๕ คะแนน วัดจำกทักษะกำรตอบคำถำมได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
ปฏิ ภาณไหวพริ บ และสติ ปัญญา
๕๐ คะแนน
รวมคะแนน
หมายเหตุ
*รางวัลเทพบุตรศรีนคริ นทร์ พิ จารณาจากความเหมาะสมของเกณฑ์ทงั ้ หมด
*รางวัลหนุ่มอนุรกั ษ์ความเป็ นไทย พิ จารณาจากเครื่องแต่งกาย หน้ าตา และลักษณะความเป็ นนรลักษณ์ ของชายไทย
*รางวัลหนุ่มสุขภาพดี พิ จารณาจากรูปร่างสมส่วน ผิวพรรณดี และค่าดัชนี มวลกาย (BMI)
*รางวัลหนุ่มความคิ ดสร้างสรรค์ พิ จารณาจาก ความมันใจ
่ ความกล้าแสดงออก ปฏิ ภาณไหวพริ บ และสติ ปัญญา

ข้อ ๙ รางวัลการประกวด
๑) รำงวัลกำรประกวดเทพบุตรศรีนครินทร์
- ชนะเลิศเทพบุตรศรีนครินทร์ได้รบั ถ้วยเกียรติยศ สำยสะพำยประจำตำแหน่ ง
- หนุ่มอนุรกั ษ์ควำมเป็ นไทย ได้รบั ถ้วยเกียรติยศ
- หนุ่มสุขภำพดี ได้รบั ถ้วยเกียรติยศ
- หนุ่มควำมคิดสร้ำงสรรค์ ได้รบั ถ้วยเกียรติยศ
- ขวัญใจมหำชน ได้รบั ถ้วยเกียรติยศ

