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เกณฑ์การประกวดแข่งขัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 
ครั้งที่ ๖4/๒๕๕7 
สถาบันภาษาไทย 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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สารบัญ 
 

เร่ือง                    หน้า 
กิจกรรมการแข่งขัน         ๑ 
การแข่งขันทักษะภาษาไทย 
๑.  คณะกรรมการตัดสิน                  ๒ 
๒.  เกณฑ์การตัดสิน                  ๒ 
๓.  การเข้าแข่งขันระดับชาติ                 ๒ 
รายละเอียดการแข่งขันแต่ละประเภท        
๑.  อ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ       ๓ 
๒.  อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)        ๕ 
๓.  เขียนเรียงความและคัดลายมือ        ๖ 
๔.  ท่องอาขยานท านองเสนาะ        ๘  
๕.  พาทีสร้างสรรค์          ๙ 
๖.  แต่งบทร้อยกรอง         ๑๐ 
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กิจกรรมการแข่งขัน 
 2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายการกิจกรรมการประกวด  /แข่งขัน 
เขตพื้นที/่ระดับช้ัน 

ประเภท หมายเหต ุสพป. สพม. 
ป. ๑ – ๓ ป. ๔ – ๖ ม. ๑ – ๓ ม. ๑ – ๓ ม. ๔ – ๖ 

๑.  อ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ      เด่ียว ประเภททีม 
เป็นนักเรียน
โรงเรียน
เดียวกัน 

๒   อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)      เด่ียว 
๓.  เขียนเรียงความและคัดลายมือ      เด่ียว 
๔.  ท่องอาขยานท านองเสนาะ      เด่ียว 
๕.  พาทีสร้างสรรค์      ทีม 3 คน 
๖.  แต่งบทร้อยกรอง 
๖.๑   กาพยย์านี ๑๑(4 บท) 
๖.๒   กลอนสุภาพ (๘ บท) 
๖.๓   อินทรวิเชียรฉันท์ (๘ บท) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ทีม 2 คน 

รวม 
๓ ๔ ๕ ๕ ๕   

๑๒ ๑๐   
รวม  6  กิจกรรม 25 รายการ   
 

หมายเหตุผู้เข้าแข่งขันภาษาไทยแต่ละประเภท  จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่มีคะแนนสูงสุด 
ของเหรียญทองระดับชาติทุกประเภทในปีการศึกษา  ๒๕๕๔–๒๕๕7 
 

ผู้ประสานงานกิจกรรมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ภาค สพป. / สพม. ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ mail 
 

เหนือ สพม.เขต 37 
สพม.เขต 37 
 

นายธนวัฒน์  ค าลือ 
นางล าเนาว์ ชัยค า 

089 262 6601 
084 368 2028 

Amario108@gmail.com 
lannao@chiyo.com 

 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

สพป.สกลนคร เขต ๑ 
 

 

นางนวลศรี  พรหมจันทร์ ๐๘1-8722458 
 

 
 

Nuansri2500@gmail.com 

 

กลาง 
สพป.นนทบุรี  เขต ๑ 
สพม. เขต 3 

นางสาวสมหวัง  เสืองามเอี่ยม 
นางนาถลดา  ทองหยวก 

๐๘๙ 56๘ ๕024 
๐๘1 848 3017 

somwangkru@gmail.com 
 

ใต้ สพป ตรัง เขต 1 
สพม, เขต 13 

นางกมลวรรณ สุวรรณ์ 
นางณัฐธิยากร  วานิช 
นางวรรณดี  เกตแก้ว 
นางนิตยา  ลิ่มเถาว์ 
นางสาวจิราย์  วรฤทธิ์ 

๐๘9 592 6569 
086 337 8210 
091 527 9307 
081 747 4838 
089 590 4431 

k.suwan2010@hotmail.com 
ntk2498@gmail.com 
W_ketkaew@yahoo.com 
 
maxworawit@gmail.com 

 
ส่วนกลาง 

 
สถาบันภาษาไทย 

นางสาวนิจสุดา   อภินันทาภรณ์ 
นางสาวอรอร  ฤทธิ์กลาง 
นางสาวพัชรา   ตระกูลสิริพันธุ์ 
นางธนาภรณ์   กอวัฒนา 

๐๘๑ ๕๘๑ ๑๔๘๓ 
081 458 0899 
๐๘๕ ๔๘๕ ๙๓๓๙ 
๐๘๕ ๙๑๒ ๘๘๙๔ 

houseobec@gmail.com 
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การแข่งขันทักษะภาษาไทย  
 

๑.   คณะกรรมการตัดสิน 
 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาไทยหรือ 
  ๒) ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหรือ 
  ๓) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 ข้อควรค านึง   
  ๑) กรรมการที่เป็นครูต้องไม่ตัดสินในกรณีที่มีนักเรียนในสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
และกรรมการที่เป็นศึกษานิเทศก์ต้องไม่ตัดสินในกรณีที่มีนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเขตของตนเข้าแข่งขัน 
  ๒) กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งต้ังให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
  ๓) กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ หลายเขตในภาคเดียวกัน 
  ๔) กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่นักเรียนที่ชนะในล าดับที่ ๑ – ๓ 
หมายเหตุ คณะกรรมการพาทีสร้างสรรค์ (ดูรายละเอียดในเกณฑ์) 
๒. เกณฑ์การตัดสิน 
 ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐       ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ ๗๐ – ๗๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ ๖๐ – ๖๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 การตัดสินของคณะกรรมการทุกประเภทถือเป็นท่ีสุด 
 
๓. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
  ๑) ให้บุคคลหรือทีมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และบุคคลหรือทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้า
แข่งขันในระดับชาติ จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป ) 
  ๒)  ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า  ๓ คน/ทีมให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน   เช่น บุคคลหรือทีมที่ได้คะแนนข้อที่  ๑  เท่ากัน  ให้ใช้คะแนน 
ข้อที่ ๒   หากได้คะแนนข้อที่  ๒ มากกว่าถือว่าเป็นผู้ชนะ   แต่ถ้าข้อที่  ๒  เท่ากัน ให้ใช้คะแนนข้อถัดไป    
กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อ  ให้ใช้วิธีจับฉลาก 
หมายเหตุ คณะกรรมการพาทีสร้างสรรค์ (ดูรายละเอียดในเกณฑ์) 
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รายละเอยีดการแข่งขันแต่ละประเภท 
 

๑. อ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ 
๑.๑   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
๑.๑.๑   ชั้น ป. ๑ - ๓ 
๑.๑.๒   ชั้น ป. ๔ - ๖ 
๑.๒ ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ๑.๒.๑ แข่งขันแบบเด่ียว  
 ๑.๒.๒จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  ๑)  ชั้น ป.๑ – ๓จ านวน๑  คน   
  ๒)  ชั้น ป.๔ - ๖จ านวน  ๑คน  
๑.๓ทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน 
    ๑.๓.๑ การอ่านออกเสียง 
    ๑.๓.๒ จับใจความส าคัญจากเร่ืองที่อ่าน 
       ๑. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันแต่ระดับชั้นต้องใช้ทักษะทั้งสองทักษะ โดยเริ่มจากอ่านออกเสียงจากข้อความที่
ก าหนดให้  และตอบค าถามจากเน้ือเรื่องที่อ่าน 
๑.๔.๑  การอ่านออกเสียง 
เน้ือหาที่ให้ผูเ้ข้าแข่งขันอ่านคณะกรรมการเป็นผู้เตรียมโดยกรรมการเรียกนักเรียนอ่านทีละคน  การอ่านออกเสียงทุก
ชั้นด าเนินการดังน้ี 
  ๑ )นักเรียนจับฉลากล าดับที่เข้ารับการแข่งขันการอ่านทีละคน                               
  ๒) เก็บตัวนักเรียนโดยแยกจากห้องแข่งขันการอ่านเพื่อไม่ให้นักเรียนได้ยินเสียงการอ่านขณะ
      แข่งขัน 
  ๓) กรรมการเรียกนักเรียนอ่านทีละคนตามล าดับหมายเลขที่จับฉลากได้ 
  ๔) นักเรียนอ่านออกเสียงคนละไม่เกิน  ๓นาที ๑ คร้ังเท่าน้ัน 
 ๑.๔.๒   การจับใจความส าคัญ 
  เน้ือหาที่ให้ผู้เข้าแข่งขันตอบค าถาม เป็นเร่ืองเดียวกันกับที่นักเรียนใช้แข่งขันอ่านออกเสียงโดย 
  -  เล่าเร่ืองย่อ 
  -  บอกข้อคิด หรือประโยชน์จากเรื่องที่อ่าน 
  -  บอกความหมายของค าประโยคจากเร่ืองที่อ่าน  อย่างน้อย  ๕  ค า 
 
๑.๕เกณฑ์การให้คะแนนคะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนนแบ่งเป็น 
 ๑.๕.๑การอ่านออกเสียง (อ่านผิด ๑ คร้ัง หัก ๒ คะแนน ไม่คิดค าซ้ า)คะแนนเต็ม ๕๐  คะแนน 

๑)  อักขรวิธีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การออกเสียง ๑๕ คะแนน 
๒)  ออกเสียง  ร   ล  และค าควบกล้ า  ชัดเจน  ๑๐  คะแนน   

  ๓) อ่านไม่เกินค า อ่านไม่ขาดค า และอ่านไม่ตู่ค า  ๑๐  คะแนน  
๔)  การเว้นวรรคตอน  จังหวะ และน้ าหนักค า  ๑๕  คะแนน 
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๑.๕.๒   การจับใจความส าคัญ    คะแนนเต็ม  ๕๐ คะแนน   
   ๑)  เล่าเร่ืองย่อ     ๒๐ คะแนน 
   ๒)  บอกข้อคิดและประโยชน์ที่ได้จากเร่ืองที่อ่าน  ๒๐ คะแนน 
   ๓)  บอกความหมายของค า/ประโยคจากเร่ือง ที่อ่าน ๑๐ คะแนน 
 

  กรรมการทุกท่านน าคะแนนจากการอ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ หาค่าเฉลี่ย  
เป็นผลคะแนนตัดสินตามเกณฑ์ข้างต้น 
       ๑.๖ คณะกรรมการการแข่งขันให้มีกรรมการชั้นปลีะ  ๓– ๕คน 
       ๑.๗ สถานที่จัดแข่งขัน 
 ควรเป็นห้องที่มีโต๊ะเก้าอี้ ทีส่ามารถด าเนินการแข่งขันได้ และมีห้องเก็บตัวส าหรับผู้ที่รอการแข่งขัน 
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๒.   อ่านเอาเร่ือง (อ่านในใจ) 
       ๒.๑  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
          ๒.๑.๑  ชั้น ม. ๑ – ๓ 
          ๒.๑.๒  ชั้น ม. ๔ - ๖ 
      ๒.๒  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
           ๒.๒.๑ แข่งขันแบบเด่ียว  
           ๒.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
           ๑)  ชั้น  ม. ๑ – ๓จ านวน  ๑  คน   
  ๒)  ชั้น ม. ๔ - ๖จ านวน  ๑  คน  
       ๒.๓ ทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน 
     การอ่านถ้อยความ  ๓  แบบ  ได้แก่  แบบต่อเน่ือง   แบบไม่ต่อเน่ือง และแบบผสม 
       ๒.๔ วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
          ๒.๔.๑   คณะกรรมการเตรียมบทอ่านและค าถาม    ใช้เวลา ๑.๓๐  ชั่วโมง 
          ๒.๔.๒  ลักษณะบทอ่านเป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง  เน้ือหาหลากหลาย  ทั้งเน้ือหาเชิงวิชาการ 
บันเทิงคดี และสารคดี  
       ๒.๕  วธิีการตอบครอบคลุมกลยุทธ์การอ่านท้ัง ๓ ด้านตามแนว PISA คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
  ๑) กลยุทธ์การเข้าถึงและค้นคืนสาระ  ๓๐ คะแนน 
  ๒)กลยุทธ์การบูรณาการและตีความ    ๓๕ คะแนน 
  ๓) กลยุทธ์การสะท้อนและประเมิน  ๓๕ คะแนน 

  ๒.๖  รูปแบบของการตอบ มี ๔ รูปแบบ ได้แก ่
 ๒.๖.๑ แบบเลือกตอบจากหลายตัวเลือก 
 ๒.๖.๒ แบบเลือกตอบเชิงซ้อน 
 ๒.๖.๓ แบบเขียนค าตอบแบบสั้น หรือแบบปิด 
 ๒.๖.๔ แบบเขียนค าตอบแบบอิสระ หรือแบบเปิด 

  ๒.๗  ลักษณะของถ้อยความ  
ถ้อยความที่ก าหนดให้อ่านมีมากกว่า ๑ ถ้อยความ แต่ละถ้อยความมีลักษณะดังน้ี 

๒.๗.๑  รูปแบบของถ้อยความ อาจจะมีรูปแบบเดียวหรือหลายรูปแบบ 
๒.๗.๒  วิธีการตอบจะใช้กลยุทธ์มากกว่า ๑ กลยุทธ ์
๒.๗.๓  รูปแบบการตอบ สามารถใช้รูปแบบการตอบได้มากกว่า ๑ รูปแบบ 

       ๒.๘  คณะกรรมการการแข่งขัน  ให้มีกรรมการชั้นปีละ  ๓  –  ๕  คน 
       ๒.๙  สถานที่จัดแข่งขัน 

   ควรเป็นห้องที่มีโต๊ะ   เก้าอี้   ส าหรับผู้เข้าแข่งขันน่ังตามเลขที่  
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๓.  เขียนเรียงความและคดัลายมือ  
๓.๑  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 ๓.๑.๑ ชั้น ป. ๑ - ๓  
 ๓.๑.๒ ชั้น ป. ๔ - ๖ 
 ๓.๑.๓ ชั้น ม. ๑ - ๓ 
 ๓.๑.๔ ชั้น ม. ๔- ๖ 
๓.๒  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ๓.๒.๑แข่งขันแบบเด่ียว  
 ๓.๒.๒  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ชั้น ป. ๑–๓ จ านวน  ๑ คน 

๒) ชั้น ป.๔–๖ จ านวน   ๑ คน 
   ๓) ชั้น ม.๑ – ๓   จ านวน  ๑ คน 
   ๔) ชั้น ม. ๔ – ๖  จ านวน  ๑ คน 
๓.๓ วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 กรรมการเตรียมขอบข่ายเน้ือหา ให้นักเรียนเขียน  ๑ ประเด็น จาก  ๓ประเด็นดังน้ี 
 ๓.๓.๑   ให้ตัวแทนนักเรียนจับฉลากเพียง  ๑  ประเด็นจากที่ก าหนดให้ 
 ๓.๓.๒ชี้แจงให้นักเรียนเขียนเรียงความตามประเด็นที่ตัวแทนนักเรียนจับฉลากได้ 
และต้ังชื่อเรื่องเอง ก าหนดเวลาในการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ๑.๓๐ ชั่วโมง 
 ๓.๓.๓ เขียนเรียงความตามข้อ  ๓.๓.๒ 
  ชั้น  ป.๑–๓ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ บรรทัด แต่ไม่เกิน ๑๕ บรรทัด คัดลายมือ  ตัวบรรจง
เต็มบรรทัดโดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย  ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย    
 ชั้น  ป.๔–๖ ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๕ บรรทัดแต่ไม่เกิน ๒๐ บรรทัด  คัดลายมือตัวบรรจงคร่ึง
บรรทัดด้วยปากกาโดยใช้ตัวอักษรอ่านง่ายถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย    
  ชั้น  ม.๑ – ๓  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๒๕บรรทัดแต่ไม่เกิน ๓๐ บรรทัด ตัวบรรจง            
คัดลายมือคร่ึงบรรทัดด้วยปากกาโดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย  ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย    
  ชั้น  ม. ๔- ๖ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐บรรทัดแต่ไม่เกิน ๓๕ บรรทัด  คัดลายมือ ตัวบรรจง
คร่ึงบรรทัดด้วยปากกาโดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย    
 
เมื่อหมดเวลาตามที่ก าหนด ถือว่าเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
๓.๔เกณฑ์การให้คะแนนคะแนนเต็ม   ๑๐๐  คะแนนแบ่งเป็น 
 ๓.๔.๑  การเขียนเรียงความ     คะแนนเต็ม๗๕ คะแนน 
 ๑) การต้ังชื่อเรื่องสอดคล้องกับเรื่องที่เขียน                ๑๐  คะแนน 
 ๒) เน้ือเรื่อง                     ๔๐  คะแนน 
  -  ล าดับข้อความและความคิดต่อเน่ือง 
สอดคล้องกันตลอดเรื่อง  ๑๕คะแนน 
   - แสดงเหตุและผลอย่างสมเหตุสมผล   ๑๕  คะแนน 
 -   ยกตัวอย่าง อ้างอิงประกอบ มีส านวนโวหาร 
สุภาษิต ค าคม ตัวเลข สถิติ 
บุคคล ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม ๑๐ คะแนน 
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 ๓) รูปแบบประกอบด้วยส่วนน า   เน้ือเรื่อง  และสรุป  ๕   คะแนน 
 ๔)  เขียนถูกต้องตามอักขรวิธี             ๑๕  คะแนน 
( การสะกดค า  เว้นวรรคตอน เคร่ืองหมายวรรคตอน)  
  ๕) ความยาวของเรื่องตามก าหนด    ๕ คะแนน  
         ๓.๔.๒ การคัดลายมือ    คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน 

๑)   ใช้ตัวอักษรอ่านง่าย  ถูกต้องตามลักษณะ 
วิธีเขียนอักษรไทยและเป็นระเบียบ                 ๑๕  คะแนน 
๒)   สะอาดเรียบร้อย     ๑๐ คะแนน 

๓.๕ คณะกรรมการการแข่งขันให้มีกรรมการชั้นปลีะ  ๓ – ๕ คน 
 ๓.๖ สถานที่จัดแข่งขัน 
   ควรใช้ห้องเรียนที่มีโต๊ะ เก้าอี้  ที่สามารถด าเนินการแข่งขันได้พร้อมกัน 
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๔. ท่องอาขยานท านองเสนาะ 
๔.๑  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 ๔.๑.๑  ชั้น ป.๑ - ๓ 
 ๔.๑.๒  ชั้น ป.๔ -  ๖ 
          ๔.๑ .๓   ชั้น ม.๑  - ๓ 
 ๔.๑ .๔   ชั้น ม.๔ -  ๖ 
๔.๒ ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ๔.๒.๑   แข่งขันแบบเด่ียว 
 ๔.๒.๒   จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  ๑)   ชั้น ป.๑ - ๓ จ านวน ๑ คน 

                    . ๒)   ชั้น ป.๔ -  ๖ จ านวน ๑ คน 
๓                     )   ชั้น ม.๑  - ๓ จ านวน ๑ คน 

                     ๔)   ชั้น ม.๔ – ๖ จ านวน ๑ คน 
๔.๓  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ๔.๓.๑ เน้ือหาบทอาขยานที่น ามาใช้ในการแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  ประกอบด้วยบท
อาขยานบทหลักและบทอาขยานบทเลือกของแต่ละชั้นปจีากหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย บทอาขยานภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการโดยผู้เข้าแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ
ไม่ดูบทอาขยาน 
 ๔.๓.๒  คณะกรรมการเตรียมบทอาขยานบทหลักและบทอาขยานบทเลือกของแต่ละชั้นปีจ าแนกเป็น
บทอาขยานบทหลัก ๕ บท  และบทอาขยานบทเลือก ๕ บท น ามาจับฉลากก่อนการแข่งขันโดย 
ให้ตัวแทนกรรมการจับฉลากบทอาขยานบทหลักและบทเลือกของแต่ละชั้นปีอยา่งละ ๓ บท รวมเป็น 
ชั้นปีละ ๖ บท ต่อจากน้ันให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละชั้นปีจับฉลากเลือกบทอาขยานเพียง ๑บทจากจ านวน ๖ บท
น ามาใช้แข่งขันโดยนักเรียนผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องแนะน าตัวเองต่อคณะกรรมการ 
 ๔.๓.๓ เวลาก าหนดการท่องบทอาขยานท านองเสนาะขึ้นอยู่กับเน้ือหาบทอาขยาน 
๔.๔.  เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนเต็ม  ๑๐๐คะแนน   แบ่งเป็น 
 ๑) ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง                คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 
 ๒) ถูกต้องตามอักขรวิธี  เช่น การอ่านค า, 
การออกเสียงค าควบกล้ า  ร, ล ฯลฯ  คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 

(ออกเสียงผิด ๑ คร้ัง หัก ๒ คะแนน) 
 ๓) น้ าเสียง เช่น  ความไพเราะ  ความหนักเบาและความชัดเจน ฯลฯคะแนนเต็ม ๓๐คะแนน 
 ๔) อารมณ์ความรู้สึกสอดคล้องกับเน้ือหาของบทอาขยานคะแนนเต็ม๕คะแนน ๕)มีบุคลิกภาพ  ความ
สง่างาม  และมีความมั่นใจ  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
๔.๕  คณะกรรมการการแข่งขันให้มีกรรมการชั้นปลีะ  ๓ – ๕ คน 
๔.๖ สถานที่จัดแข่งขัน 
 จัดเวทีการแข่งขันให้นักเรียนขึ้นท่องอาขยานท านองเสนาะต่อหน้าคณะกรรมการและมีที่น่ังส าหรับ
ผู้เข้าชมการแข่งขันรวมทั้งมีห้องเก็บตัวส าหรับนักเรียนที่รอเวลาการแข่งขันซึ่งอยู่ไกลจากเวทีพอสมควร  
เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงผู้เข้าแข่งขันที่ก าลังด าเนินการแข่งขัน 
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๕.  พาทีสรา้งสรรค ์
 ๕.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
  ๕.๑.๑ ช้ัน ม.๑ – ๓ 
  ๕.๑.๒ ช้ัน ม.๔ – ๖ 
 ๕.๒ ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  ๕.๒.๑ แข่งขันแบบทีม 
  ๕.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ ๓ คน ประกอบด้วยหัวหน้าทีม และสมาชิกคนที่ ๑,๒ 
 ๕.๓ รายละเอียด/วิธีด าเนินการ และหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  ๕.๓.๑ นยิาม และรูปแบบการพดู 
นยิาม:การพูด“พาทีสร้างสรรค์”  หมายถึง  การพูดเป็นคณะ  ที่เน้นเน้ือหาเชิงสร้างสรรค์  โดยใช้ถ้อยค าที่ดี
งาม  ไพเราะ  สละสลวย  คมคาย  ชัดเจน  ถูกต้องและมีเหตุผล  สามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม กระตุ้นให้
เกิดความมั่นใจ  หรือยินดีที่จะให้ความร่วมมือและให้ความรู้สึกที่มีความสุขทั้งผู้พูดและผู้ฟัง 
   รูปแบบการพดู:  เป็นการพูดที่มีรูปแบบผสมผสานระหว่างการพูดสุนทรพจน์และ
การโต้วาที แบ่งเป็น๒  ทีมได้แก่  ทีมสร้างและทีมสรรค์  มีขั้นตอนการพูดดังน้ี 

(๑) ประชุมทีมก่อนการพูด  หลังจากทราบหัวข้อเรื่องการพูด  ใช้เวลา  ๑๐ นาที 
(๒)หัวหน้าทีมสร้างและหัวหน้าทีมสรรค์  พูดเสนอในประเด็นหัวข้อที่ก าหนดโดย

ภาพรวม ใช้เวลาคนละ  ๔  นาที  โดยหัวหน้าทีมสร้างเป็นผู้พูดคนแรก และ ตามด้วยหัวหน้าทีมสรรค์ 
       (๓) สมาชิกทีมสร้างคนที่ ๑  พูดเป็นล าดับที่ ๓  สมาชิกทีมสรรค์คนที่ ๑  พูดเป็น

ล าดับ ที่ ๔ ตามด้วยสมาชิกทีมสร้างคนที่ ๒  พูดเป็นล าดับที่ ๕  และสมาชิกทีมสรรค์คนที่ ๒  พูดเป็นล าดับที่ 
๖  ใช้เวลาคนละ ๓  นาที 

(๔) หัวหน้าทีมสรรค์พูดสรุปก่อน แล้วหัวหน้าทีมสร้างพูดสรุปเป็นคนสุดท้าย ใช้เวลาคน
ละ  ๓  นาที 

๕.๓.๒ การแขง่ขันและการก าหนดหวัขอ้การพดู 
 การแขง่ขัน แบ่งเป็น ๒ รอบ ได้แก่  
       รอบที่ ๑ รอบคัดเลือก เป็นการพูดตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 
   รอบที่ ๒ รอบชิงชนะเลิศ เป็นการพูดโดยฉับพลัน  ซ่ึงคณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อ

การพูดให้  ทราบก่อนการแข่งขัน  ๑๕  นาที 
 การก าหนดหวัขอ้การพดู 
ก าหนดหัวข้อการพูดเกี่ยวกับ“วิถีไทย... ก้าวไกลสู่สากล” ที่สะท้อนถึงสภาพสังคมที่เป็น

เอกลักษณ์ไทย ,ความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล   ซ่ึงเป็น
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และระดับโลก เช่น  

        ๑) สังคมไทย : สังคมเอ้ืออาทร สังคมแห่งความร่วมมือ 
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    ๒) ศิลปวัฒนธรรมไทย... ในเวทีโลก 
        ๓) มรดกไทย : มรดกทางธรรมชาติ มรดกโลก 

๕.๓.๓แนวปฏิบัติของกรรมการผู้ด าเนินการแข่งขัน 
๑) รับรายช่ือผู้เข้าแข่งขันจากกรรมการรับลงทะเบียน 

 ๒)ตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน (ทีมสร้างและทีมสรรค์) แล้วเชิญตัวแทนจับฉลากหัวข้อการพูด 
 ๓) ให้เวลาผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัว ๑๐ นาที 
 ๔) แนะน ากรรมการและแจ้งกติกาการแข่งขัน (การให้สัญญาณจับเวลาและเกณฑ์การให้

คะแนน)  
 ๕) แนะน าผู้พูดทีมสร้างและทีมสรรค์ ตามล าดับ (นักเรียนไม่ต้องแนะน าตนเอง) 
๖) เชิญผู้เข้าแข่งขันพูดตามล าดับของรูปแบบการพูด (โดยไม่ต้องเชิญระหว่างเวลาที่มีการแข่งขัน)  
 ๗)รับรายช่ือผู้เข้าแข่งขันคู่ต่อไป และด าเนินรายการตามล าดับ จนกว่าจะด าเนินการสิ้นสุด

การแข่งขันในระดับน้ันๆ  
 

๕.๓.๔ เกณฑ์การใหค้ะแนนการพดู  “พาทีสรา้งสรรค”์ 
 ๑) พูดได้ตรงประเด็นและมีความสัมพันธ์กันในเน้ือหาที่พูด  ๒๐ คะแนน 
 ๒) น าเสนอเน้ือหาเชิงสร้างสรรค์หลากหลายและมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง  ๒๐ คะแนน 
 ๓)เสนอข้อเท็จจริงใช้ข้อมูลที่มีเหตุผลอ้างอิงได้   ๒๐ คะแนน 
 ๔) ใช้ถ้อยค า ส านวน ภาษาสุภาพและออกเสียงถูกต้องชัดเจน ๑๕ คะแนน 
 ๕) บุคลิก ลีลา ท่าทางการพูดเหมาะสมกับเน้ือหาที่น าเสนอ  ๑๐ คะแนน 
 ๖) มีศิลปะในการพูดโน้มน้าวใจผู้ฟัง มีไหวพริบในการพูด  ๑๐ คะแนน   
 ๗) การรักษาเวลา        ๕ คะแนน 
           รวม  ๑๐๐  คะแนน 
 
ลักษณะการใหค้ะแนน  ดังน้ี 
๑. พูดได้ตรงประเด็นและมีความสัมพันธ์กันในเน้ือหาที่พูด (๒๐ คะแนน) 
 - พูดตรงประเด็นไม่อ้อมค้อม 
 - เน้ือหาสอดคล้องกับหัวข้อเร่ืองชัดเจน 
 - มีความสัมพันธ์กันตามล าดับต่อเน่ือง 
 - มีการน าเข้าสู่เรื่อง การให้รายละเอียดและการสรุป 
๒. น าเสนอเน้ือหาเชิงสร้างสรรค์ หลากหลาย และมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง (๒๐ คะแนน) 
 - น าเสนอเน้ือหาที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่ในเชิงบวก 
 - มีความเป็นไปได้สมเหตุสมผล 

- น าเสนอเน้ือหาที่มีความสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ 
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           - เน้ือหามีประโยชน์ต่อผู้ฟัง 
๓. เสนอข้อเท็จจริงใช้ข้อมูลที่มีเหตุผลอ้างอิงได้ (๒๐ คะแนน) 
 - ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงถูกต้อง 
 - มีรายละเอียด ตัวอย่างสนับสนุนเรื่องที่พูด 
 - ข้อมูลทันสมัยอ้างอิงได้ 
๔. ใช้ถ้อยค า ส านวน ภาษาสุภาพและออกเสียงถูกต้องชัดเจน (๑๕ คะแนน) 
 - ใช้ถ้อยค าสุภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน 
 - ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  
 - พูดชัดถ้อยชัดค า 
 - ใช้ส านวนโวหารเหมาะสมกับเรื่องที่พูด 
 - ออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี 
 
๕. บุคลิก ลีลา ท่าทางการพูดเหมาะสมกับเน้ือหาที่น าเสนอ (๑๐ คะแนน) 
 - ท่ายืนสง่างาม 
 - มีความเช่ือมั่นในตนเองไม่ประหม่า 
 - ใช้สีหน้า ท่าทางเป็นธรรมชาติเหมาะสม 
 - มีการประสานสายตากับผู้ฟัง 
 - พูดเสียงดังฟังชัดไม่ติดขัด 
๖. มีศิลปะในการพูดโน้มน้าวใจผู้ฟัง มีไหวพริบในการพูด (๑๐ คะแนน) 
 - ข้อมูลที่ใช้ในการพูดมีความน่าเช่ือถือ ดึงดูดความสนใจผู้ฟัง 
 - มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา 
 - มีการใช้น้ าเสียงหนักเบา เร้าความสนใจผู้ฟัง 
๗.  การรักษาเวลา (๕ คะแนน) 
 - พูดได้ตามเวลาที่ก าหนด หรือ พูดจบก่อน/เกินเวลาที่ก าหนดได้ไม่เกิน ๓๐ วินาที 
          
หมายเหต:ุ แนวทางการใหค้ะแนน 

๑. พิจารณาเป็นระดับคุณภาพ   แบ่งเป็น  ๓  ระดับ ดังน้ี 
  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน   ระดับดีมาก(ช่วงคะแนน ๑๘ – ๒๐ คะแนน) 
       ระดับดี(ช่วงคะแนน ๑๕ – ๑๗ คะแนน) 
       ระดับพอใช้ (ช่วงคะแนน ๑๒ – ๑๔ คะแนน) 

คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน   ระดับดีมาก(ช่วงคะแนน๑๔ – ๑๕ คะแนน) 
       ระดับดี(ช่วงคะแนน ๑๒ –๑๓ คะแนน) 
       ระดับพอใช้ (ช่วงคะแนน๑๐–  ๑๑ คะแนน) 
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คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน   ระดับดีมาก(ช่วงคะแนน๙ – ๑๐ คะแนน) 
       ระดับดี(ช่วงคะแนน๗ –  ๘ คะแนน) 
       ระดับพอใช้ (ช่วงคะแนน๕ –  ๖ คะแนน) 

๒. พจิารณาตามเง่ือนไขที่ก าหนด ดังน้ี 
๒.๑กรณีข้อ ๔. การให้ถ้อยค า... (คะแนนเต็ม  ๑๕  คะแนน) 

      - ผิดไม่เกิน ๕ ไม่หักคะแนน หลังจากน้ันผิด ๒ ท่ี หัก๑ คะแนน 
 

  ๒.๒กรณีข้อ ๗ การรักษาเวลา (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
- พูดได้ตามเวลาที่ก าหนด หรือ พูดจบก่อน/เกินเวลาที่ก าหนดได้ไม่เกิน ๓๐ วินาที  
  ได้ ๕  คะแนน 

   - พูดจบก่อน/เกินเวลาที่ก าหนด เกินกว่า ๓๐ วินาที ได้  ๔ คะแนน 
เกณฑก์ารตดัสนิ 
  ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐       ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ ๗๐ – ๗๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ ๖๐ – ๖๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับเกียรติบัตร    เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 
 
 
 การตัดสินของคณะกรรมการทุกประเภทถือเป็นท่ีสุด 
  ๕.๔ คณะกรรมการการแข่งขันมีจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

               ๕.๔.๑กรรมการตัดสิน  จ านวน  ๓  คน  ซ่ึงมีคุณสมบัติต่อไปน้ี       
              ๑)  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีความรู้และทักษะในด้านการพูด (บุคคลทั่วไป)   
                       ๒)  ต้องไม่เป็นครูหรือผู้บริหารที่มีนักเรียนเข้าประกวดในระดับน้ัน ๆ 
              ๓) เป็นบุคลากรจากเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ 

               ๕.๔.๒ กรรมการจับเวลา และรวบรวมคะแนนจ านวน ๑ คน 
               ๕.๔.๓ กรรมการด าเนินรายการ จ านวน ๑ คน  
         ๕.๕ สถานที่จัดการแข่งขัน  
               ควรเป็นห้องที่มีโต๊ะ เก้าอ้ี ที่สามารถด าเนินการแข่งขันได้ 

หมายเหต ุ
 ระดบัเขตพืน้ที่การศึกษา 

 

จัดส่งรายช่ือผู้ชนะเลศิอันดบั 1ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.) เข้าแข่งขันระดับ
ภูมิภาค 
ระดบัภูมภิาค 

จัดส่งรายช่ือผู้ชนะระดับภูมิภาค เฉพาะล าดบัที่ 1 และ 2เข้าแข่งขันในระดับประเทศ 
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ตารางการใหค้ะแนนการแขง่ขันพาทสีรา้งสรรค์ 

ทีมสร้าง:  โรงเรียน…………………........................................................สังกัด............................................ 

 
รายการ 

 
 
  ผู้พูด 

พูดได้ 
ตรงประเด็น

และ 
มีสัมพันธภาพ
ในเนื้อหาท่ีพูด 

มีศิลปะ 
ในการพูด 
โน้มน้าว

จิตใจผู้ฟัง/
มีไหวพริบ
ในการพูด 

การเสนอ
ข้อเท็จจริง 
โดยใช้ข้อมูล 
ท่ีมีเหตุผล 
อ้างอิงได้ 

การใช้
ถ้อยค า 
ส าเนียง 
อักขระ 
ควบกล้ า 
ชัดเจน 

บุคลิก 
ลักษณะ 

ลีลา 
ท่าทาง 

 

การสร้าง
บรรยากาศ 
ในการพูด 

การรักษา 
เวลา 

รวม 
คะแนน 

๒๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๕ คะแนน ๑๐ คะแนน ๑๐ คะแนน ๕ คะแนน ๑๐๐ 
คะแนน 

หัวหน้า 
ทีมสร้าง 

        

สมาชิก 
คนท่ี  ๑ 

        

สมาชิก 
คนท่ี  ๒ 

        

หัวหน้า 
สรุป 

        

คะแนนรวมท้ังหมด       
4

400
     คะแนน 

คะแนนท่ีได้  ........................... คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมสรรค:์  โรงเรียน…………………........................................................สังกัด............................................ 

 
รายการ 

 
 
  ผู้พูด 

พูดได้ 
ตรงประเด็น

และ 
มีสัมพันธภาพ
ในเนื้อหาท่ีพูด 

มีศิลปะ 
ในการพูด 
โน้มน้าว

จิตใจผู้ฟัง/
มีไหวพริบ
ในการพูด 

การเสนอ
ข้อเท็จจริง 
โดยใช้ข้อมูล 
ท่ีมีเหตุผล 
อ้างอิงได้ 

การใช้
ถ้อยค า 
ส าเนียง 
อักขระ 
ควบกล้ า 
ชัดเจน 

บุคลิก 
ลักษณะ 

ลีลา 
ท่าทาง 

 

การสร้าง
บรรยากาศ 
ในการพูด 

การรักษา 
เวลา 

รวม 
คะแนน 

๒๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๕ คะแนน ๑๐ คะแนน ๑๐ คะแนน ๕ คะแนน ๑๐๐ 
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คะแนน 

หัวหน้า 
ทีมสรรค์ 

        

สมาชิก  
คนท่ี  ๑ 

        

สมาชิก 
คนท่ี  ๒ 

        

หัวหน้า 
สรุป 

        

คะแนนรวมท้ังหมด    
4

400
 คะแนน 

คะแนนท่ีได้ .......................... คะแนน 
 

ลงชื่อ .............................................................. กรรมการผู้ตัดสิน        ลงชื่อ .............................................................. กรรมการผู้ตัดสิน 
 
                 (.........................................................)                                        (.........................................................) 
 

ลงชื่อ .............................................................. กรรมการผู้ตัดสิน 
                                                          (.........................................................) 
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ผังการจัดห้องแข่งขัน 
 

เวทีแข่งขัน 
ทีมสร้าง                                     ทีมสรรค ์

 
 
 

แท่นพูด 
 

 
กรรมการผู้ตัดสิน 

 
             
             
             
             
             

 
ที่นั่งส าหรับผู้ชมการแข่งขัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑ ๒ 

 

๓ 

 

๔ 

 

๑ ๒ 

 

๓ 

 

๑ ๒ 

 

๓ 

 

ผู้ด าเนนิ
รายการ 

โต๊ะรับลงทะเบียน 
(หนา้หอ้งการแข่งขนั) 
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๖ . แต่งบทร้อยกรอง 
      ๖.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 ๖.๑.๑  ชั้น ป. ๔ - ๖ 

๖.๑.๒  ชั้น ม. ๑ - ๓ 
 ๖.๑.๓  ชั้น ม. ๔ - ๖ 
๖.๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๖.๒.๑ แข่งขันประเภททีม   ทีมละ  ๒ คน 
   ๖.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  ๑) ชั้น  ป. ๔ - ๖  จ านวน  ๑ ทีม 

           ๒) ชั้น ม. ๑ - ๓ จ านวน  ๑ ทีม 
 ๓)  ชั้น  ม. ๔ - ๖ จ านวน  ๑ ทีม 

    ๖.๓ วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ๖.๓.๑   กรรมการก าหนดหัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขัน จ านวน  ๓ หัวข้อ 
 ๖.๓.๒ ให้นักเรียนเลือกผู้แทน  ๑  คน จับฉลากหัวข้อแล้วน าหัวข้อที่จับฉลากได้ไปแต่งบทร้อยกรอง 
                     ๑)   ชั้น  ป. ๔ -  ๖  แต่งกาพยย์านี ๑๑     จ านวน ๔ บท  
  ๒)   ชั้น  ม. ๑ - ๓     กลอนสุภาพ    จ านวน ๘ บท 
  ๓)   ชั้น  ม. ๔ -  ๖  แต่งอินทรวิเชียรฉันท์   จ านวน ๘ บท 
 ๖.๓ .๔ ก าหนดเวลาการแต่งค าประพันธ์ ๑  ชั่วโมง 
     ๖.๔เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  แบ่งเป็น 
    ๖.๔.๑ บทร้อยกรองที่ผิดฉันทลักษณ์ต่อไปน้ี กรรมการจะไม่น าไปตรวจให้คะแนน 
  ๑) ไม่มีสัมผัสระหว่างวรรค 

๒) ไม่มีสัมผัสระหว่างบท 
  ๓) ใช้สระเสียงสั้น สัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ ( เช่น ใช้ “ใจ” สัมผัส กับ “กาย”)  
  ๔)  กรณีแต่งฉันท์  วางค า  ครุ  ลหุ  ไม่ถูกต าแหน่ง   
  ๕) เขียนไม่ครบตามที่ก าหนด 
 ๖.๔.๒บทร้อยกรองที่ไม่ผิดฉันทลักษณ์กรรมการจะน าไปตรวจให้คะแนนโดยมีหลักเกณฑ์ 
การให้คะแนนดังน้ี 

๑) ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี        คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
-  เขียนตัวสะกดการันต์ผิด  หักค าละ     ๑   คะแนน 

    - มีสัมผัสซ้ า    หักคะแนนต าแหน่งละ  ๒   คะแนน 
  -มีสัมผัสเลือน    หักคะแนนต าแหน่งละ   ๒   คะแนน 

 
 ๒) ความคิดและเน้ือหา   คะแนนเต็ม  ๔๐คะแนน 
 - ตรงประเด็น หมายความว่า นักเรียนจะต้องใช้หัวข้อที่ก าหนดให้เป็นแกนเรื่อง 
  - เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ หมายความว่า เน้ือหาที่นักเรียนเสนอน้ันให้แง่คิดที่เป็น 
ประโยชน์แก่ผู้อ่าน เช่น แง่คิดในการด ารงชีวิต การเข้าใจสังคม การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
  -เสนอแนวคิดแปลกใหม่หมายถึง แนวความคิดที่เสนอในเน้ือหาไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง เป็น
แนวความคิดที่มีเหตุผลและอยู่ในขอบเขตของหัวข้อ 
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๓) กวีโวหาร                                          คะแนนเต็ม  ๔๐  คะแนน 
  -  เลือกใช้ค าเหมากับเน้ือหาและบริบท 
  -   เล่นสัมผัสอักษร  เล่นค าไพเราะสละสลวยและราบร่ืน  ช่วยให้ค าประพันธ์ไพเราะยิ่งขึ้น 
                     -  ใช้โวหารต่างๆ ส่งเสริมเน้ือหาให้มีความหมายลึกซึ้งกินใจ เช่น กล่าวเปรียบเทียบ  ใช้
บุคลาธิษฐาน เป็นต้น  
๖.๕   คณะกรรมการการแข่งขันให้มีกรรมการชั้นปลีะ  ๓ – ๕ คน 
            ๖.๖   สถานที่จัดแข่งขัน  
          ควรเป็นห้องที่มีโต๊ะ   เก้าอี้    ที่สามารถด าเนินการแข่งขันได้   

 
........................................................................................... 
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รายชื่อผู้ประสานงานกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง/สถานที่ท างาน เบอร์ติดต่อ อีเมล ์
1 นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง นวศ.ช านาญการพิเศษ 

สถาบันภาษาไทย สวก. สพฐ. 
081-4580899 houseobec@gmail.com 

2 นางสาวพัชรา ตระกูลสิรพิันธุ ์ นวศ.สถาบันภาษาไทย  
สวก. สพฐ. 

085-4859339 houseobec@gmail.com 
 

3 นางกมลวรรณสุววรณ ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง 1 089-5926569 k.suwan2010@hotmail.com 
4 นางวรรณดี เกตแก้ว รอง ผอ. ร.ร.พนมเบญจา 

สพม.13 (กระบี่) 
091-5279307 
081-9567257 

w_ketkaew@yahoo.com 

5 นางนิตยา ลิ่มเถาว ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.13 (กระบี่) 081-7474838  
6 นางสาวจิราย์วรฤทธ์ิ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี ่ 089-5904431 maxworarit@gmail.com 
7 นางณัฐฐิยากร วานิช ครู ร.ร.บ้านบางเจริญ 

สพป.13 (กระบี่) 
086-3378210 
083-5034269 

ntk2498@gmail.com 

8 นางสาวสุมาลี ถิ่นสิทธิ ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ 1 093-3130529 sml1331@gmail.com 
9 นางล าเนาว์ชยัค า ศึกษานิเทศก์ สพม.37  

(แพร่ - น่าน) 
084-3682028 lannao@chaiyo.com 

10 นายธนวัฒน์ ค าลือ รอง ผอ. ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 
สพม.37 (แพร่ - น่าน) 

089-2626601 amario108@gmail.com 

11 นางนวลศรี พรมจันทร ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร 1 081-8722458 nuansri2500@gmail.com 
12 นางสาวสมหวัง เสืองามเอ่ียม ครู ร.ร.เทพศิรนิทร์ นนทบุร ี 089-5685024 somwangkru@gmail.com 

 
 
 
 

 


