
 

 

1. การประกวดโครงงานภาษาไทย 
(ส่งต่อระดับประเทศ) 

1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
- ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-5 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-2    
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4-5 

2. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 2.1 ผู้เข้าประกวดในแต่ละระดับช้ันทีมละไม่เกิน 3 คน แต่ละคนเข้าประกวดไม่เกิน 1 โครงงาน 
 2.2 ให้แต่ละโรงเรียนส่งระดับละ 1 โครงงาน 

3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 น าเสนอไม่เกิน 18 นาที / 1 โครงงาน 

4. วิธีการประกวด 
 4.1 ให้ผู้เข้าประกวดส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3 ชุด (พิมพ์ด้วยกระดาษ A4) โดย
ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประกวดประกวด 
 4.2 ผู้เข้าประกวดจัดท าป้ายแสดงโครงงาน ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น 3 แผ่น แผ่นกลางมีขนาด 
60x120 เซนติเมตร แผ่นข้างมีขนาด 60x60 เซนติเมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                  

4.3 โครงงานท่ีส่งเข้าประกวด ต้องไม่เป็นโครงงานท่ีลอกเลียนแบบของผู้อื่นและต้องเป็นโครงงาน
ท่ีผ่านการคัดเลือกจากระดับภาคมาแล้ว   

4.4 ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้คณะกรรมการซักถาม 
4.5 ผู้เข้าประกวดส่งรูปเล่มผลงานจ านวน 5 เล่ม ก่อนการแข่งขัน 1 สัปดาห์ 
 

5. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  100 คะแนน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   (23 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

โรงเรียน.................................... 
ช่ือโครงงาน.............................. 
       (ความสูง ไม่เกิน 50 ซ.ม. ) 

                                         
60 x 60 ซ.ม. 

 
 

              
60 x 120 ซ.ม. 

 

 
60 x 60 ซ.ม. 

 



 

 

1. ความแปลกใหม่ของปัญหาและการน าไปใช้    5 
2. การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 5 
3. การออกแบบการทดลอง  (ให้คะแนนทุกข้อ)  
          - ความเป็นไปได้ 3 
          - มีล าดับข้ันตอนและการด าเนินการทดลองตามล าดับขั้นตอน  4 
          - มีการอภิปรายสรุป  ประเด็นปัญหา 4 

            - การทดลองเหมาะสมกับเนื้อหา 2 

 
 ตอนที่  2 การเขียนรายงาน   (27 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. ความถูกต้องตามแบบฟอร์ม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
     - มีองค์ประกอบครบ 2 
     - ถ้าขาดต้ังแต่  2  องค์ประกอบข้ึนไป 1 
2. การใช้ภาษา  ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ 10 
     - ผิดหลักค าศัพท์  หักค าละ  1  คะแนน  
3. การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
    - มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล าดับถูกต้อง 10 
    - มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล าดับไม่ถูกต้อง 9 
    - มีครบทุกขั้นตอน  แต่เรียงล าดับไม่ถูกต้อง 8 
    - มีไม่ครบทุกขั้นตอน  และเรียงล าดับไม่ถูกต้อง 7 
4. การแสดงการบันทึกผลอย่างเพียงพอ (เลอืกใหค้ะแนน 1 ข้อ)  
     - มีการน าเสนอข้อมูลท่ีส าคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็น 5 
     - น าเสนอข้อมูลท่ีส าคัญไม่ครบถ้วน  1  ประเด็น 4 
     - น าเสนอข้อมูลท่ีส าคัญไม่ครบถ้วน  2  ประเด็น 3 
     - น าเสนอข้อมูลท่ีส าคัญไม่ครบถ้วน  3  ประเด็น 2 

 
 
 
ตอนที่  3 การจัดแสดงผลงาน   (20 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. ถูกต้องตามแบบฟอร์ม (ให้คะแนนทุกข้อ)  
    - เสนอรูปแบบ  แผนภูมิ  ตารางผิด  ถูกตัดคะแนน 2 
    - แผงจัดแสดงโครงงานไม่ถูกต้องถูกตัดคะแนน 3 
2. ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้วัสดุอุปกรณ์  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
    - ใช้วัสดุท่ีมีราคาถูก  วัสดุท่ีมีในท้องถิ่นหรือวัสดุท่ีเหลือใช้และเหมาะสม 5 



 

 

    - ใช้วัสดุราคาแพง  แต่เหมาะสม 4 
    - ใช้วัสดุราคาแพง  แต่ไม่เหมาะสม 2 
3. ความประณีตสวยงาม  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
    - แข็งแรง  สวยงาม  ละเอียด 5 
    - แข็งแรง  สวยงาม  ไม่ละเอียด 4 
    - แข็งแรง  ไม่สวยงาม  ละเอียด 3 
    - ไม่แข็งแรง  สวยงาม  ไม่ละเอียด 2 
    - ไม่แข็งแรง  ไม่สวยงาม  ละเอียด 1 
4. ความเหมาะสมในการน าเสนอข้อมูล  (เลือกให้คะแนนเฉพาะข้อที่ถูกต้อง)  
    - ข้อมูลท่ีเสนอเหมาะสมกับเนื้อหา 1 
    - ข้อมูลท่ีเสนอชัดเจน  สอดคล้องกับเนื้อหา 1 
    - มีการน าเสนอหลายรูปแบบ 1 
    - ป้ายท่ีแสดงโครงงานถูกต้องตามขนาดท่ีก าหนด 1 
    - มีข้อมูลครบสมบูรณ์ ( ตามหลักการทฤษฎี ) 1 
 
ตอนที่  4 การอภิปรายปากเปล่า     (30 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. การน าเสนอ  (ให้คะแนนทุกข้อ)  
    - บอกช่ือโครงงาน 2 
    - อภิปรายเหตุผลชัดเจน 2 
    - วิธีการน าเสนอชัดเจน 2 
    - มีการสาธิตหรือแสดงเหตุผล 2 
    - บุคลิก  ลักษณะถ้อยค า 2 
2. การตอบข้อซักถามชัดเจน  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
    - ตอบตามประเด็นปัญหาทุกประเด็น  ผู้ฟังเข้าใจง่าย 20 
    - ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหา  1  ประเด็น 15 
    - ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหา  2  ประเด็น 10 

    ** หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิน้สุด 
1. เวลาท่ีใช้ในการน าเสนอไม่เกิน 9 นาที  และเวลาตอบข้อซักถามไม่เกิน  9  นาที  
2. สามารถน าเสนอด้วยวิธีการฉายภาพข้ามศีรษะ  หรือคอมพิวเตอร์ 
3. แผงจัดแสดงโครงงานต้องถูกต้องตามแบบ  สสวท.  
 

6.  รางวัลการประกวด  
รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร (ตัวแทน อบจ. ) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร 



 

 

 
      เกียรติบัตร 

เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง คะแนนต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน คะแนนต้ังแต่     70-79 คะแนน 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง คะแนนต้ังแต่   60-69 คะแนน 
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คะแนนไม่เกิน 59 คะแนน 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การประกวดเขียนเรียงความ 

1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
- ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6           

2. จ านวนผู้เข้าประกวด   
 ผู้เข้าประกวดในแต่ละระดับช้ัน  จ านวน  1 คน 

3. วิธีการการประกวด 
 3.1 หัวข้อเรื่องท่ีใช้ในการประกวด คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันประกวด 
 3.2 ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมอุปกรณ์การเขียน เช่น กระดาษ ปากกา มาเอง 
 3.3 การเขียนใช้ตัวอักษรครึ่งบรรทัด ไม่เว้นบรรทัด ความยาวอย่างต่ า 1 หน้ากระดาษ ฟุลสแก๊ป 
ให้ใช้ปากกาเท่านั้น 
 3.4 เวลาท่ีใช้ในการประกวด 2 ช่ัวโมง   
 3.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

5. เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 
 5.1 รูปแบบการเขียน   10 คะแนน 



 

 

  5.1.1 บทน า (ค าน า) บทสรุป สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง  10 คะแนน 
  5.1.2 บทน า (ค าน า) บทสรุป ไม่สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง             5 คะแนน 
  5.1.3 บทน า (ค าน า) บทสรุป ไม่ชัดเจน     3 คะแนน 

5.2 เนื้อเร่ือง 40 คะแนน 
 5.2.1 ความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่อง     20  คะแนน 
       5.2.1.1 เนื้อเรื่องสัมพันธ์สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องท่ีก าหนด      20   คะแนน 
       5.2.1.2 เนื้อเรื่องสัมพันธ์สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่         15  คะแนน 
       5.2.1.3 เนื้อเรื่องสัมพันธ์สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องเป็นบางส่วน          10  คะแนน 

5.2.2 แนวคิดของเนื้อหา   20 คะแนน 
       5.2.2.1 ล าดับความคิด เหตุการณ์สัมพันธ์กันมีเหตุผลประกอบแนวคิด     20 คะแนน 
       5.2.2.2 ล าดับความคิด เหตุการณ์สัมพันธ์กันมีเหตุผลประกอบบางส่วน   18 คะแนน 
       5.2.2.3 ล าดับความคิด เหตุการณ์สัมพันธ์กันแต่ขาดเหตุผล           15 คะแนน 
       5.2.2.4 ล าดับความคิด เหตุการณ์ไม่ค่อยต่อเนื่อง                      12 คะแนน 
       5.2.2.5 ล าดับความคิด เหตุการณ์สับสนวกวน                        10 คะแนน   
 

5.3 หลักเกณฑ์ทางภาษา       40 คะแนน 
        5.3.1 การใช้ภาษา 30 คะแนน  
      5.3.1.1 ใช้ภาษา ถ้อยค า ส านวน ส่ือความหมายชัดเจนถูกต้องตลอดเรื่อง 30 คะแนน 
      5.3.1.2 ใช้ภาษา ถ้อยค า ส านวน ส่ือความหมายชัดเจนเป็นส่วนใหญ่       25 คะแนน 
      5.3.1.3 ใช้ภาษา ถ้อยค า ส านวน ส่ือความหมายบางส่วน                     20 คะแนน 
      5.3.1.4 ใช้ภาษา ถ้อยค า ส านวน ส่ือความหมายวกวน           15 คะแนน 
      5.3.2 การสะกดค า                      10 คะแนน  
      5.3.3 เขียนสะกดค าไม่ผิดเลย หรือเขียนผิด 1-2 ค า                  10 คะแนน   
      5.3.4 เขียนสะกดค าผิด 3-4 ค า                     8 คะแนน   

       5.3.5 เขียนสะกดค าผิด 5 ค าขึ้นไป            6 คะแนน 
หมายเหตุ  ไม่นับค าซ้ า 

5.4 มารยาทในการเขียน    10 คะแนน 
      5.4.1 ลายมือเป็นระเบียบอ่านง่ายและสะอาด           10 คะแนน   
      5.4.2 ลายมือเป็นระเบียบอ่านง่าย มีรอยขูดลบ ขีดฆ่า 2-3 แห่ง                    8 คะแนน 

       5.4.3 ลายมือไม่เป็นระเบียบ มีรอยขูดลบ ขีดฆ่า 4 แห่งขึ้นไป          6 คะแนน  
6.  รางวัลการประกวด  
  

รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร 

      เกียรติบัตร 
          

เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง คะแนนต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 



 

 

เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน คะแนนต้ังแต่     70-79 คะแนน 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง คะแนนต้ังแต่   60-69 คะแนน 
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คะแนนไม่เกิน 59 คะแนน 

 
 

 
 
 
 
 

3. การประกวดต่อส านวนไทย 

1.  ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 

          - ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6          

2. จ านวนผู้เข้าประกวด   
 ผู้เข้าประกวดในแต่ละระดับช้ัน  จ านวน  1 คน 

3. วิธีการประกวด 
 2.1 ให้ผู้เข้าประกวด  รายงานตัว  ณ  สถานท่ีประกวด   
 2.2 ล าดับท่ีนั่งหรือทีมในการประกวดให้ถือตามล าดับการรายงานตัวเป็นส าคัญ 
 2.3 การประกวดให้ตัวแทนนักเรียนท่ีเข้าประกวดจับสลากเลือกส านวนตามท่ีก าหนด 
 2.4 นักเรียนมอบสลากให้กรรมการอ่าน นักเรียนจะต้องต่อส านวนให้ถูกต้อง  

4. รางวัลการประกวด  
  

รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร 

      เกียรติบัตร 
           
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง คะแนนต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไปหรือ 24 ค าขึ้นไป 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน คะแนนต้ังแต่     70-79 คะแนนหรือ   21 - 23  ค า 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง คะแนนต้ังแต่   60-69 คะแนนหรือ   15 – 20  ค า 
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คะแนนไม่เกิน 59 คะแนนหรือ    1 -14    ค า 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

4. การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 
(ส่งต่อระดับประเทศ) 

1.  ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 

 - ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-5  
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-2  
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5           

2. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ผู้เข้าประกวดในแต่ละระดับช้ัน  จ านวน  1  คน  

3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภายใน  5  นาทีเท่านั้น 

4.  วิธีการประกวด 
 4.1  ผู้เข้าประกวดแต่งกายชุดนักเรียน 
 4.2  ให้ผู้เข้าประกวดจับสลาก  เพื่อจัดล าดับการประกวดก่อนการประกวด  15  นาที 

4.3   หากมีความจ าเป็นต้องประกวดรอบท่ี  2  เพื่อตัดสิน  ให้เป็นการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์    
         แบบฉับพลัน 

5. หัวข้อกล่าวสุนทรพจน์ 
 5.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-5 

-  .................................................... 
          5.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 

-  .................................................... 
 5.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-5 

-  ..................................................... 

6.  เกณฑ์การให้คะแนน              คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
6.1 โครงสร้างการพูด ประกอบด้วย 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
-  ค าน า  ( การแนะน าตนเอง  น าเข้าสู่เนื้อเรื่อง ) 6 
-  เนื้อเรื่อง  ผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องท่ีก าหนดให้ 6 
-  การด าเนินเรื่อง  พูดเรื่องล าดับความส าคัญของเรื่องท่ีเล่า 
   และสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

12 



 

 

-  การสรุปของเรื่องท่ีเล่า 8 
-  ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 4 
          

 6.2 ศิลปะการน าเสนอ   ประกอบด้วย 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

-  ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง   6 
-  น้ าเสียงชัดเจน  ไม่ตะกุกตะกัก  เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา 
    สอดคล้องกับเรื่อง 

6 

-  ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย  เหมาะสมกับระดับช้ัน  และกาลเทศะ 6 
-  ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง 6 
-  สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี 6 

6.3 ความคิด    ประกอบด้วย 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6 
-  มีเหตุผลน่าเช่ือถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า 6 
-  มีไหวพริบในการแก้ปัญหา 6 
-  ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถท าตามได้ 6 

 
6.4 บุคลิกภาพ  ประกอบด้วย 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
-  ปรากฏตัวด้วยความเช่ือมั่น  ไม่แสดงอาการประหม่า 4 
-  กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องท่ีพูด  หรือเนื้อหา 4 
-  ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ 2 
 
 
7.  รางวัลการประกวด  
  

รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร (ตัวแทน อบจ. ) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร 

  
 
 
 เกียรติบัตร 
  

เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง คะแนนต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน คะแนนต้ังแต่     70-79 คะแนน 



 

 

เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง คะแนนต้ังแต่   60-69 คะแนน 
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คะแนนไม่เกิน 59 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การประกวดตอบปัญหาภาษาไทย 

1.  ระดับชั้นผู้เข้าประกวด  
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6           

2. จ านวนผู้เข้าประกวด   
 ผู้เข้าประกวดในแต่ละระดับช้ันทีมละ 2 คน 

3. วิธีการประกวดและเกณฑ์การให้คะแนน 
 3.1 ให้รายงานตัว ณ สถานท่ีประกวด 



 

 

 3.2 ล าดับท่ีนั่งในการประกวดให้ถือตามล าดับการรายงานตัวเป็นส าคัญ 
3.3  ปัญหาท่ีใช้ประกวดเป็นค าถามเกี่ยวกับภาษาไทยในด้านต่าง  ๆดังนี ้

3.3.1  ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย    จ านวน  10 ข้อ 
3.3.2  ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษาไทยและการใช้ภาษา  จ านวน 20 ข้อ 
3.3.3 ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยหรืองานประพนัธ์ จ านวน 20 ข้อ  

 3.4  ปัญหาท่ีใช้ในการตอบประกวดระดับละ  50 ข้อ  ข้อละ  2  คะแนน  รวม  100  คะแนน   
โดยใช้เวลาตอบข้อละ  1  นาที 

4.  รางวัลการประกวด  
  

รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร 

      เกียรติบัตร 
           

เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง คะแนนต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน คะแนนต้ังแต่     70-79 คะแนน 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง คะแนนต้ังแต่   60-69 คะแนน 
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คะแนนไม่เกิน 59 คะแนน 

 
 
 
 
 

6. การประกวดแต่งค าประพันธ์   

1.  ระดับชั้นผู้เข้าประกวด  
-  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
-  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6           

2. จ านวนผู้เข้าประกวด   
 ผู้เข้าประกวดในแต่ละระดับช้ัน   จ านวน  1 คน 

3. วิธีการประกวด 
3.1 รูปแบบการเขียนค าประพันธ์   
       3.1.1   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-2 แต่งค าประพันธ์ประเภท กลอนสุภาพ จ านวน 4 บท    
       3.1.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 แต่งค าประพันธ์ประเภทโคลงส่ีสุภาพ จ านวน 2 บท 
3.2 หัวข้อหรือช่ือเรื่อง คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันประกวด 

4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)   พิจารณาจากผลงานของนักเรียนดังนี้ 



 

 

4.1 ถูกต้องตามฉันทลักษณ์          20  คะแนน 
             4.1.1 แต่งครบจ านวนท่ีก าหนดไว้ 
   4.1.2 มีสัมผัสระหว่างบท (สัมผัสนอก)   ยกเว้นโคลงส่ีสุภาพไม่ต้องมี 
    4.1.3 ไม่ใช้สระเสียงส้ันสัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัส      

  4.1.4 ไม่ใช้สระซ้ าท้ังเสียง เช่น กรณีกับ ปราณี 
   4.1.5 ไม่.... สัมผัส ใช้สระเดียวกันมารับสัมผัสก่อนถึงสัมผัสก่อนถึงสัมผัสบังคับ 
 4.2  มีความไพเราะมีการเล่นค า                20  คะแนน 
 4.3 การใช้ถ้อยค า การสะกดค า  เลือกสรรค า        20  คะแนน 
 4.4 ค าประพันธ์มีความหมายสอดคล้องกับเรื่องท่ีก าหนดให้     20  คะแนน 
 4.5 มีความคิดสร้างสรรค์           20  คะแนน 
 4.6 ใช้เวลาการประกวด   2   ช่ัวโมง 
 4.7 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
 
 
 

5. รางวัลการประกวด  
  

รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร 

 
 เกียรติบัตร 
           

เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง คะแนนต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน คะแนนต้ังแต่     70-79 คะแนน 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง คะแนนต้ังแต่   60-69 คะแนน 
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คะแนนไม่เกิน 59 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การประกวดการอ่านท านองเสนาะ 

1.  ระดับชั้นผู้เข้าประกวด  
-  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
-  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6          

2.  จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ผู้เข้าประกวดในแต่ละระดับช้ัน  จ านวน  1   คน 

3.  วิธีการประกวด  
 3.1 ผู้เข้าประกวดจะต้องรายงานตัว ณ สถานท่ีประกวดในเวลาท่ีก าหนดและรับฟังค าช้ีแจงจาก
คณะกรรมการพร้อมกัน 
 3.2 ล าดับท่ีในการประกวดให้ถือตามล าดับการรายงานตัวเป็นส าคัญ 

3.3 เมื่อรายงานตัวแล้วผู้เข้าประกวดจะต้องนั่งในท่ีท่ีจัดไว้ให้เท่านั้น 
3.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดท าบทอ่านท้ังหมด 

 3.5 ประเภทของค าประพันธ์ที่ใช้ประกวด  
  3.5.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6    อ่านค าประพันธ์ดังนี ้
   - ร้อยแก้ว  5    บรรทัด 
   - กลอนสุภาพ  2    บท 
   - กาพย์ยานี  2    บท 
                                          บทร้อยกรองจากหนังสือวรรณคดีล าน าประถมศึกษาปีท่ี 4-5 
  3.5.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 2 อ่านค าประพันธ์ดังนี ้
   -ร้อยแก้ว  5   บรรทัด 
   -กลอนสุภาพ  2   บท 
   -โคลงส่ีสุภาพ  1   บท 
   -กาพย์ยานี 11  2   บท 



 

 

   -กาพย์สุรางคนางค์ 28 1   บท 
  3.5.4 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5    อ่านค าประพันธ์ดังนี ้
   -ร้อยแก้ว  5   บรรทัด 
   -กลอนสุภาพ  2   บท 
   -โคลงส่ีสุภาพ  1   บท 
   -ร่ายสุภาพ       5  บรรทัด 
   -วสันตดิลกฉันท์  2   บท 
 3.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด   

  4. เกณฑ์การให้คะแนน 
 4.1 ร้อยแก้ว 35 คะแนน 
  -บุคลิกภาพ   5    คะแนน 
  -น้ าเสียง   10   คะแนน 
  -อักขรวิธี  10   คะแนน 
  -จังหวะ ลีลา อารมณ์ 10   คะแนน 

ก าหนดการตัดคะแนน  ตัดคะแนนอักขรวิธีครั้งละ  2  คะแนน  เช่น  วรรคตอน  ตัวสะกด   
อ่านเกิน  อ่านผิด  อ่านตก  อ่านตู่ตัว  ไม่ออกเสียงควบกล้ า 
 4.2 ร้อยกรอง 75 คะแนน 
  -บุคลิกภาพ  5    คะแนน 
  -น้ าเสียง   15   คะแนน 
  -อักขรวิธี  15   คะแนน 
  -อารมณ์ ความรู้สึก 15   คะแนน 
  -ลีลา จังหวะ  15   คะแนน 
 การพิจารณาตัดคะแนน  ครั้งละ  1  คะแนน  เช่น  วรรคตอน  ตัวสะกด  อ่านเกิน  อ่านผิด   
อ่านตก  อ่านตู่ตัว ไม่ออกเสียงควบกล้ า  อ่านผิดครุ  ลห ุ

5.  รางวัลการประกวด  
  

รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร 

 เกียรติบัตร 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง คะแนนต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน คะแนนต้ังแต่     70-79 คะแนน 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง คะแนนต้ังแต่   60-69 คะแนน 
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คะแนนไม่เกิน 59 คะแนน 

 
 
 



 

 

 
 
 

8. การประกวดเปิดพจนานุกรม 

1.  ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
- ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
-  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
-  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6          

2. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ผู้เข้าประกวดในแต่ละระดับช้ัน  ทีมละ  2 คน 

3. วิธีการประกวด 
 3.1 ให้ผู้เข้าประกวดรายงานตัว ณ สถานท่ีประกวด 
 3.2 ล าดับทีมในการประกวดให้ถือตามล าดับการรายงานตัวเป็นส าคัญ 
 3.3 การประกวดให้ตัวแทนนักเรียนท่ีเข้าประกวดจับสลากซองข้อสอบเพื่อประกวด   
 3.4 ใช้เวลาในการประกวด 1 ช่ัวโมง 
 3.5 ให้นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดน าพจนานุกรมมาเอง โดยให้ใช้พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 หากไม่น ามาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าประกวด 

4. รางวัลการประกวด   
  

รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร 

      เกียรติบัตร 
           

เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง คะแนนต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน คะแนนต้ังแต่     70-79 คะแนน 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง คะแนนต้ังแต่   60-69 คะแนน 
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คะแนนไม่เกิน 59 คะแนน 

 
 
 
 
 
 

9. การประกวดคัดลายมือ 
(ส่งต่อระดับประเทศ) 



 

 

1.  ระดับชั้นผู้เข้าประกวด  
- ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-2 
- ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-5 
-  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-2  
-  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5           

2. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ผู้เข้าประกวดในแต่ละระดับช้ัน  จ านวน  1   คน 

3.  เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 เวลาในการประกวด 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

4. วิธีการประกวด 
 3.1 ให้รายงานตัว ณ สถานท่ีประกวด   
 3.2 ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมอุปกรณ์การเขียนมาเอง ยกเว้นกระดาษ 
 3.3 ล าดับท่ีนั่งในการประกวดให้ถือตามล าดับการรายงานตัวเป็นส าคัญ 
 3.4 ใช้แบบตัวอักษรกระทรวงศึกษาธิการ หัวกลม ตัวกลม 
 3.5 บทคัดลายมือให้ยึดตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 3.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด         
5. เกณฑ์การให้คะแนน 
 -ถูกแบบท่ีก าหนด และสวยงาม  20   คะแนน 
 -ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  ครบถ้วน  30   คะแนน 

-ช่องไฟ     20    คะแนน 
 -ความสะอาด    20 คะแนน 
 -ตรงเวลาท่ีก าหนด      10   คะแนน 
6. เกณฑ์การตัดคะแนน 
 - ผิด  3  จุด  หัก  1  คะแนน  ทุกเกณฑ์ตามข้อ 5 
 -ข้อความเขียนไม่ครบ  คิดจากจ านวนค าท่ีขาดหายไป  3  ค า  หัก  1  คะแนน  
 
 
 
 
7. รางวัลการประกวด  
  

รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร (ตัวแทน อบจ.) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร 

 
 เกียรติบัตร 



 

 

           
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง คะแนนต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน คะแนนต้ังแต่     70-79 คะแนน 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง คะแนนต้ังแต่   60-69 คะแนน 
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คะแนนไม่เกิน 59 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.การเขียนสะกดค า 

1.  ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
          - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
2. จ านวนผู้เข้าประกวด 
            ผู้เข้าแข่งขัน จ านวน  1 คน          
3.วิธีการประกวด 
         3.1 ให้รายงานตัว ณ สถานท่ีประกวด 
         3.2 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์การเขียนมาเอง  ยกเว้นกระดาษ 
         3.3 ล าดับท่ีนั่งในการประกวดให้ถือตามล าดับการรายงานตัวเป็นส าคัญ 
         3.4 ค าศัพท์คณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกในวันแข่งขัน (คณะกรรมการจะก าหนดในวนัแข่งขัน) 
         3.5 คณะกรรมการเป็นผู้อ่านค าศัพท์ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนสะกดค า 
         3.6 ทีมใดได้คะแนนสูงสุดถือว่าชนะเลิศ 



 

 

         3.7 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

4. รางวัลการประกวด   
  

รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร 

 
 เกียรติบัตร 
            

เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง คะแนนต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน คะแนนต้ังแต่     70-79 คะแนน 
เกยีรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง คะแนนต้ังแต่   60-69 คะแนน 
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คะแนนไม่เกิน 59 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

11.การประกวดการท่องบทอาขยาน 
1.  ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
          - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
          - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
2. จ านวนผู้เข้าประกวด 
            ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละระดับช้ัน จ านวน  1 คน          
3.วิธีการประกวด 
         3.1 ผู้เข้าประกวดจะต้องรายงานตัว ณ สถานท่ีประกวดในเวลาท่ีก าหนดและรับฟังค าช้ีแจงจาก
คณะกรรมการพร้อมกัน 
         3.2 ล าดับท่ีนั่งในการประกวดให้ถือตามล าดับการรายงานตัวเป็นส าคัญ 
         3.3 เมื่อรายงานตัวแล้วผู้เข้าประกวดจะต้องนั่งในท่ีท่ีจัดไว้ให้เท่านั้น 
         3.4 ประเภทของค าประพันธ์ที่ใช้ประกวด 
                 3.4.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ท่องบทอาขยานดังนี้ 
                      - ท่องบทอาขยานหลัก ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ แมวเหมียว ไก่แจ้ เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 
วิชาหนาเจ้า ฯลฯ โดยการจับฉลากได้บทใดให้ท่องบทนั้น 
                 3.4.2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ท่องบทอาขยานดังนี้ 



 

 

                      - ท่องบทอาขยานหลัก ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมือง
การะเวก, สยามานุสสติ, วิชาเหมือนสินค้า, สังข์ทอง ตอน ก าเนิดพระสังข์, ขุนช้างขุนแผน ตอน ก าเนิด
พลายงาม, โคลงโลกนิติ โดยการจับฉลากได้บทใดให้ท่องบทนั้น 
         3.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
4.เกณฑ์การให้คะแนน 
         4.1 ร้อยกรอง 100 คะแนน 
                       - บุคลิกภาพ   10 คะแนน 
                       - น้ าเสียง   20 คะแนน 
                       - อักขรวิธ ี   20 คะแนน 
                       - อารมณ์ ความรู้สึก  20 คะแนน 
                       - ลีลา จังหวะ   30 คะแนน 
 การพิจารณาตัดคะแนน ครั้งละ1 คะแนน เช่น วรรคตอน ตัวสะกด อ่านเกิน อ่านผิด อ่านตก อ่าน
คู่ตัว ไม่ออกเสียงควบกล้ า อ่านผิดครุ ลหุ 
 
 
 
 
5. รางวัลการประกวด   
  

รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร 

 
 
             เกียรติบัตร 

เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง คะแนนต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน คะแนนต้ังแต่     70-79 คะแนน 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง คะแนนต้ังแต่   60-69 คะแนน 
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คะแนนไม่เกิน 59 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

(ส่งต่อระดับประเทศ) 

1. ผู้เข้าประกวด 
 ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

2. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 น าเสนอและกรรมการซักถามไม่เกิน 12 นาที / 1 ส่ือ 

3. วิธีการประกวด 
 3.1 ผู้เข้าประกวดจะต้องจับล าดับ ก่อนการประกวด 30 นาที 

3.2 ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมส่ือนวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด 15 นาที 
3.3 ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอส่ือนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ซักถาม 
3.4 ผู้เข้าประกวดส่งรูปเล่มผลงานจ านวน 5 เล่ม ก่อนการแข่งขัน 1 สัปดาห์ 

4. เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม  100  คะแนน  ดังนี ้
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. รูปแบบการผลิตสื่อ    
               1.1  ออกแบบส่ืออย่างเป็นระบบ  เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนการเรียนรู้ 
 1.2  ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 1.3  เป็นส่ือท่ีไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่นมาโดยตรง 
 1.4  เป็นส่ือท่ีส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่นักเรียน 

20 
 
 
 



 

 

2. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้สื่อ   
 2.1  มีเทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีชัดเจน 
 2.2  มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
 2.3  การน าเสนอส่ือเป็นไปตามล าดับข้ันตอนของหลักวิชาการ 
 2.4  ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับช้ัน / ช่วงช้ัน 
 2.5  มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน  และผู้เรียน  

20 

 
 
 
 
 
 
3. สรุปรายงานผลการน าไปใช ้    
 3.1  มีเอกสารรายงานผลการน าไปใช้ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 3.2  มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและตรวจสอบได้ 
 3.3  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเกิดจาการใช้ส่ือ 
 3.4  รายงานการใช้จัดท าเพื่อแสดงผล  และยืนยันประโยชน์ของส่ือต่อ 
การเรียนการสอน 
              ***มิใช่จัดท าเพื่อการประกวดส่ือเท่านั้น 

20 

4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  
 4.1  มีความทันสมัยแปลกใหม่ 
 4.2  มีความคงทน  ประหยัด  หาง่ายในท้องถิ่น 
 4.3  ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
 4.4  การจัดแสดงเรียบง่าย  และมีคุณค่า 

20 
 

5. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ    
 5.1  ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 
 5.2  มีเทคนิคในการน าเสนอท่ีเหมาะสมน่าสนใจ 
 5.3  มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบค าถาม 
 5.4  บุคลิกภาพ  ท่วงที  วาจาของผู้รายงาน 

20 

หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

5. รางวัลการประกวด  
รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร (ตัวแทน อบจ. ) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร 

 



 

 

เกียรติบัตร 
            

เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง คะแนนต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน คะแนนต้ังแต่     70-79 คะแนน 
เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง คะแนนต้ังแต่   60-69 คะแนน 
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน คะแนนไม่เกิน 59 คะแนน 

 


