
 
เกณฑการแขงขันทักษะทางวิชาการ  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
ผูประสานงาน และรับผิดชอบ  :  
  Ÿนางกุลนันท พรรณรัตตกิตติ โทรศัพทมือถือ ๐๙๕-๖๒๘-๗๕๕๗ 
  Ÿนางนภาภรณ คชแกว  โทรศัพทมือถือ ๐๘๙-๔๓๖-๒๑๐๖ 
๑.คัดลายมือ 

๑.๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
  ๑.๑.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ 
            ๑.๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ หรือ ปวช.๑-๓ 

๑.๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 
  ๑.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว 
  ๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน  

-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓    วิทยาลัยละ ๑ คน 
   -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ หรือ ปวช.๑-๓ วิทยาลัยละ ๑ คน 

๑.๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
  กรรมการเตรียมขอบเขตเนื้อหา ใหนักเรียนคัดลายมือ ๑ เรื่อง และดําเนินการดังนี้ 
  ๑.๓.๑ ชี้แจงใหนักเรียนทุกคนคัดลายมือ ตามเรื่องท่ีกําหนดให 
  ๑.๓.๒ คัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ คัดลายมือเต็มบรรทัดดวยปากกา 
โดยใชตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ ตัวตรง หัวกลม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ หรือ ปวช.๑-
๓ คัดลายมือครึ่งบรรทัดดวยปากกา โดยใชตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ ตัวตรง หัวกลม 
  ๑.๓.๓ กําหนดเวลาในการแขงขัน ใชเวลา ๓๐ นาที 

๑.๔. เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบงเปน 
  ๑.๔.๑ ใชตวัอักษรตามรูปแบบที่กําหนด อานงาย เปนระเบียบ (ตัวตรง หัวกลม)๕๐ 
คะแนน 
  ๑.๔.๒ สะอาดเรียบรอย       ๒๐ 
คะแนน 



  ๑.๔.๓ การสะกดคํา เวนวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน ถูกตองตามอักขรวิธี ๓๐ 
คะแนน                                                                    รวม                   ๑๐๐ 
คะแนน 

 
 
 

-๒- 
๑.๕ เกณฑการตัดสิน 

  รอยละ ๘๐ ข้ึนไป  ระดับเหรียญทอง 
  รอยละ ๗๐-๗๙   ระดับเหรียญเงิน    
   รอยละ ๖๐-๖๙   ระดับเหรียญทองแดง 
  ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ระดบัชมเชย 
  ทุกรางวัลจะไดรับเกียรติบัตร ผลการตัดสินของกรรมการถือเปนสิ้นสุด  
  
๒.ทองอาขยาน 

๒.๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ 

๒.๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 
  ๒.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว 
  ๒.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ วิทยาลัยละ ๑ คน 
๒.๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 

  ๒.๓.๑ เนื้อหาท่ีจะใชในการแขงขันทองอาขยาน คือ พระสุริโยทัยขาดคอชาง 
  ๒.๓.๒ ผูเขาแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะโดยไมดูบท 
  ๒.๓.๓ เวลาในการทองบทอาขยาน ข้ึนอยูกับเนื้อหา 

๒.๔. เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน   แบงเปน 
  ๒.๔.๑ อานออกเสียงถูกตองตามฉันทลักษณของบทรอยกรอง   ๓๐ 
คะแนน 
  ๒.๔.๒ อานออกเสียงถูกตองตามอักขรวิธ ี     ๓๐ 
คะแนน 
                             (ออกเสียงผิด ๑ ครั้ง หัก ๒ คะแนน) 



  ๒.๔.๓ น้ําเสียง  ความหนักเบา  และความชัดเจน    ๒๐ 
คะแนน 
  ๒.๔.๔ การใสอารมณความรูสึกสอดคลองกับการทองอาขยาน  ๑๐ 
คะแนน 
  ๒.๔.๕ บุคลิกภาพ ความสงางาม ความม่ันใจ    ๑๐ 
คะแนน                                                                    รวม                    ๑๐๐ 
คะแนน 

๒.๕. เกณฑการตัดสิน 
  รอยละ ๘๐ ข้ึนไป  ระดับเหรียญทอง 
  รอยละ ๗๐-๗๙   ระดับเหรียญเงิน    
   รอยละ ๖๐-๖๙   ระดับเหรียญทองแดง 
  ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ระดับชมเชย 
  ทุกรางวัลจะไดรับเกียรติบัตร ผลการตัดสินของกรรมการถือเปนสิ้นสุด  
            
 

-๓- 
๓.อานทํานองเสนาะ 

๓.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ หรือ ปวช.๑-๓ 

๓.๒ ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 
  ๓.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว 
  ๓.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ หรือ ปวช.๑-๓  วิทยาลัยละ ๑ คน 
๓.๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 

  ๓.๓.๑ เนื้อหาท่ีจะใชแขงขันอานทํานองเสนาะ เปนการคัดเลือกจากคณะกรรม จาก
หนังสือเรียนภาษาไทยมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยเปนคําประพันธตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ผูเขาแขงขันอานทํานองเสนาะตามกําหนด 
  ๓.๓.๒ คณะกรรมการเตรียมบทประพันธ บทนมัสการมาตาปตุคุณ 
  ๓.๓.๓ เวลาในการอานทํานองเสนาะ ข้ึนอยูกับเนื้อหา 

๓.๔. เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบงเปน 



  ๓.๔.๑ อานออกเสียงถูกตองตามฉันทลักษณของบทรอยกรอง   ๓๐ 
คะแนน 
  ๓.๔.๒ อานออกเสียงถูกตองตามอักขรวิธ ี     ๓๐ 
คะแนน 
                              (ออกเสียงผิด ๑ ครั้ง หัก ๒ คะแนน) 
  ๓.๔.๓ น้ําเสียง  ความหนักเบา  และความชัดเจน    ๒๐ 
คะแนน 
  ๓.๔.๔ การใสอารมณความรูสึกสอดคลองกับการทองอาขยาน  ๑๐ 
คะแนน 
  ๓.๔.๕ บุคลิกภาพ ความสงางาม ความม่ันใจ    ๑๐ 
คะแนน                                                                    รวม                    ๑๐๐ 
คะแนน 

๓.๕ เกณฑการตัดสิน 
  รอยละ ๘๐ ข้ึนไป  ระดับเหรียญทอง 
  รอยละ ๗๐-๗๙   ระดับเหรียญเงิน    
   รอยละ ๖๐-๖๙   ระดับเหรียญทองแดง 
  ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ระดับชมเชย 
  ทุกรางวัลจะไดรับเกียรติบัตร ผลการตัดสินของกรรมการถือเปนสิ้นสุด  
            


