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1. คัดลายมือสื่ อภาษาไทย
1. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
1.1.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
1.1.2 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน
1) ชั้น ป.1-3
2) ชั้น ป. 4 - 6
3) ชั้น ม. 1 - 3

จานวน 1 คน
จานวน 1 คน
จานวน 1 คน

2. ทักษะทีใ่ ช้ ในการแข่ งขัน
การคัดลายมือ
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
กาหนดเนื้ อหาการเขียนให้เหมาะสมตามระดับชั้นของนักเรี ยน ใช้เวลา 1.30 ชัว่ โมง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1) ใช้ตวั อักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ
50 คะแนน
2) ถูกต้องตามอักขรวิธี
25 คะแนน
3) อ่านง่าย เป็ นระเบียบ สะอาดเรี ยบร้อย
25 คะแนน
ชั้น ป. 1-3 ใช้ดินสอดา ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ความยาว 10 – 15 บรรทัด หรื อไม่เกิน 1 กระดาษ A 4
ชั้น ป. 4-6 ใช้ปากกาสี น้ าเงินหรื อสี ดา ตัวบรรจงครึ่ งบรรทัด ความยาว 15 – 20 บรรทัด หรื อไม่เกิน 1 กระดาษ A 4
ชั้น ม. 1-3 ใช้ปากกาสี น้ าเงินหรื อสี ดา ตัวบรรจงครึ่ งบรรทัด ความยาว 20 – 25 บรรทัด หรื อไม่เกิน 1 กระดาษ A 4
4. คณะกรรมการการแข่ งขัน ให้ มีกรรมการชั้นปี ละ 3 – 5 คน
5. สถานทีจ่ ัดแข่ งขัน
ควรเป็ นห้องที่มีโต๊ะ เก้าอี้ ที่สามารถดาเนินการแข่งขันได้ โดยเหมาะสมกับนักเรี ยนแต่ละระดับชั้น
6. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1-2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
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2. ท่ องอาขยานทานองเสนาะ
1. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
1.1.1 แข่ งขันประเภทเดีย่ ว
1.1.2 จานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
1) ชั้น ป.1-3
จานวน 1 คน
2) ชั้น ป. 4 - 6
จานวน 1 คน
3) ชั้น ม. 1 - 3
จานวน 1 คน
2. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
2.2.1 เนื้อหาบทอาขยานที่นามาใช้แข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะ ประกอบด้วยบทอาขยานบทหลักและบทอาขยานบท
เลือกของแต่ละชั้นปี จากหนังสื ออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย บทอาขยานภาษาไทย ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ และให้ผเู ้ ข้า
แข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะ โดยไม่ดูบท จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
2.2.2 คณะกรรมการเตรี ยมบทอาขยานบทหลักและบทอาขยานบทเลือกของแต่ละชั้นปี จาแนกเป็ นบทอาขยานหลัก 5 บท
และบทอาขยานเลือก 5 บท และนามาจับฉลากก่อนการเข่งขัน โดย
1) ให้ ตวั แทนกรรมการจับฉลากบทอาขยานบทหลักก่ อนเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าแข่ งขันใช้ เป็ นบทท่ องบังคับ ส่ วนบทหลักและบท
เลือกของแต่ละชั้นปี นามาอย่างละ 3 บท รวมเป็ นชั้นปี ละ 6 บท
2) ผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละชั้นทุกคนท่องบทหลักที่กรรมการจับฉลากไว้แล้ว 1 บท ตามข้อ 1)
3) ผูเ้ ข้าแข่งขันจับฉลากบทหลักและบทเลือกอีก 1 บท
4) นักเรี ยนที่เข้าเข่งขันไม่ตอ้ งแนะนาตัวเองต่อคณะกรรมการ
2.2.3 เวลาในการท่องบทอาขยานทานองเสนาะขึ้นอยูก่ บั เนื้อหาบทอาขยาน
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1) ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง
2) ถูกต้องตามอักขรวิธี เช่นการอ่านคา ,
3) น้ าเสี ยง เช่นความไพเราะ ความหนักเบาและความชัดเจน ฯลฯ
4) ให้อารมณ์ความรู ้สึกที่สอดคล้องกับเนื้อหาของบทอาขยาน
5) มีบุคลิกภาพ ความสง่างาม และความมัน่ ใจ

คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม

30
30
30
5
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4. คณะกรรมการการแข่ งขัน ให้มีกรรมการชั้นปี ละ 3 – 5 คน
5. สถานทีจ่ ัดแข่ งขัน
จัดเวทีการแข่งขันให้นกั เรี ยนขึ้นท่องอาขยานทานองเสนาะต่อหน้าคณะกรรมการ และมีที่นงั่ สาหรับผูเ้ ข้าชมการแข่งขัน
รวมทั้งมีหอ้ งเก็บตัวสาหรับนักเรี ยนที่รอเวลาการแข่งขัน ซึ่ งอยูไ่ กลจากเวทีพอสมควร เพื่อไม่ให้ได้ยนิ เสี ยงผูเ้ ข้าแข่งขันที่กาลัง
ดาเนิ นการแข่งขัน
6. การแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1-2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
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3. เรียงร้ อยถ้ อยความ
1. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
1.1.1 แข่ งขันประเภทเดีย่ ว
1.1.2 จานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
1) ชั้น ป. 4 - 6
2) ชั้น ม. 1 - 3

จานวน 1 คน
จานวน 1 คน

2. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
กรรมการเตรี ยมขอบเขตเนื้อหา ให้นกั เรี ยนเขียน 1 ประเด็น จาก 3 ประเด็น ดังนี้
2.2.1 ให้ตวั แทนนักเรี ยนจับฉลากเพียง 1 ประเด็นจากที่กาหนดให้
2.2.2 ชี้แจงให้นกั เรี ยนเขียนเรี ยงความตามประเด็นที่ตวั แทนนักเรี ยนจับฉลากได้ และตั้งชื่อเรื่ องใหม่ตามประเด็นที่
กาหนดให้ ใช้เวลาในการเขียนเรี ยงความ 1.30 ชัว่ โมง
2.2.3 เขียนเรี ยงความตามข้อ 4.2.2
ชั้น ป . 4 – 6 ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 15 แต่ไมเกิน 20 บรรทัด เขียนครึ่ งบรรทัด ด้วยปากกา โดยใช้ตวั อักษรอ่านง่าย
ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
ชั้น ม. 1 – 3 ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 25 แต่ไม่เกิน 30 บรรทัด เขียนครึ่ งบรรทัด ด้วยปากกา โดยใช้ตวั อักษรอ่านง่าย
ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
เมื่อหมดเวลา ถือว่าเสร็ จสิ้ นการแข่งขัน
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่ งเป็ น
1) การตั้งชื่อเรื่ อง สอดคล้องกับเรื่ องที่เขียน
2) เนื้อเรื่ อง
- ลาดับข้อความและความต่อเนื่อง สอดคล้องกันตลอดเรื่ อง
- แสดงเหตุและผลอย่างสมเหตุสมผล
- ยกตัวอย่าง อ้างอิงประกอบ มีสานวนโวหาร
สุ ภาษิต คาคม ตัวเลข สถิติ บุคคล ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม
3) รู ปแบบ ประกอบด้วย ส่ วนนา เนื้อเรื่ อง และสรุ ป
4) เขียนถูกต้องตามอักขรวิธี
( การสะกดคา เว้นวรรคตอน เครื่ องหมายวรรคตอน )
5) ความยาวของเรื่ องตามกาหนด
6) ใช้ตวั อักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
7) สะอาดเรี ยบร้อยเป็ นระเบียบ

10
40
15
15
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

5 คะแนน
15 คะแนน
5 คะแนน
15 คะแนน
10 คะแนน

4. คณะกรรมการการเข่ งขัน ให้มีกรรมการชั้นปี ละ 3 – 5 คน
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5. สถานทีจ่ ัดแข่ งขัน
ควรใช้หอ้ งเรี ยนที่มีโต๊ะ เก้าอี้ ที่สามารถดาเนินการแข่งขันได้พร้อมกัน
6. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1-2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
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