
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

เกณฑการประกวดแฟนซีตัวละครในวรรณคดีไทย 

เนื่องในวันภาษาไทยเเละวันจินตกวีศรีสยาม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

********** 

๑. คุณสมบัติผูเขาประกวด 

       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

๒. ประเภทผูเขาประกวด 

       - ประเภทเดี่ยว 

๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการประกวด 

       ๓.๑ แสดงความจำนงในการเขาแขงขัน 

 ๓.๒ เลือกเเตงกายตามตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องใดก็ไดท่ีนักเรียนชื่นชอบ 

 ๓.๓ นักเรียนสามารถเเตงหนา ทำผม เเละเเตงตัวไดตามจินตนาการ เเละความคิดสรางสรรคของนักเรียน 

 ๓.๔ ใหนักเรียนเเตงกายแฟนซีมาใหเรียบรอย นักเรียนผูเขาประกวดจะตองรายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น 

บริเวณโดมหนาเวทีการประกวด 

๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน 

 - การแตงกายท่ีสื่อความหมายตรงตามหัวขอ “อัตลักษณไทยในตัวละคร”  ๔๐ คะเเนน 

- ความคิดสรางสรรค การเลือกวัสดุในการทำชุดท่ีเหมาะสม ประหยัด เหมาะสมกับการสวมใส ๓๐ คะเเนน 

- ความสวยงามและความโดดเดนของเครื่องแตงกาย  ๑๕ คะเเนน 

- การพูดเเนะนำตัว เเละนำเสนอชุดท่ีสวมใส  ๑๕ คะเเนน 

 ๕. เกณฑการตัดสิน 

       ระดับชั้นละ ๕ รางวัล ไดแก 

                ชนะเลิศ              ไดรับเกียรติบัตร 

                รองชนะเลิศอันดับ ๑   ไดรับเกียรติบัตร 

                รองชนะเลิศอันดับ ๒   ไดรับเกียรติบัตร 

  ชมเชย ๑  ไดรับเกียรติบัตร 

  ชมเชย ๒  ไดรับเกียรติบัตร 

****นักเรียนท่ีเขารวมการประกวดจะไดรับเกียรติบัตรเขารวมกิจกรรม**** 

       ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด 

 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

เกณฑการประกวดการเเขงขันตอบปญหา (แฟนพันธ ุเเท) 

เนื่องในวันภาษาไทยเเละวันจินตกวีศรีสยาม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

********** 

๑. คุณสมบัติผูเขาประกวด 

       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

๒. ประเภทผูเขาประกวด 

• ประเภททีม ทีมละ ๓ คน (ชายหญิงรวมกันได) 

๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการประกวด 

       ๓.๑ คำถามมีจำนวนท้ังหมด ๒๐ ขอ ขอบเขตเนื้อหาเก่ียวกับวันสุนทรภูเเละวันภาษาไทย 

       ๓.๒ คำถามจะข้ึนบนจอโปรเจคเตอร  เเตละทีมมีเวลาตอบขอละ ๑ นาที 

       ๓.๓ ผูเขาเเขงขันเขียนคำตอบลงในอุปกรณท่ีกรรมการเเจกให ภายในเวลาท่ีกำหนด 

       ๓.๔ หากทีมใดมีคะเเนนเทากันจะไดเขาเเขงขันในรอบชิงตอไป 

       ๓.๕ เขาแขงขันพรอมกันในวันศุกรท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

***เเตละทีมมารายงานตัวท่ีหอง ๑๔๐๒ กอนถึงเวลาเเขงขัน ๑๐ นาที ม.ตน เเขงคาบ ๔  ม.ปลาย เเขงคาบ ๕ *** 

หากนักเรียนมีเรียนในวันเวลาท่ีทำการแขงขัน ใหขอเวลาเรียนจากครูผูสอน 

๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน 

 - คำถามมี จำนวน ๒๐ ขอ ขอละ ๕ คะเเนน ทีมใดตอบไดคะเเนนสูงสุด ถือเปนผูชนะ 

 ๕. เกณฑการตัดสิน 

       ระดับชั้นละ ๕ รางวัล ไดแก 

                ชนะเลิศ              ไดรับเกียรติบัตร 

                รองชนะเลิศอันดับ ๑   ไดรับเกียรติบัตร 

                รองชนะเลิศอันดับ ๒   ไดรับเกียรติบัตร 

  ชมเชย ๑  ไดรับเกียรติบัตร 

  ชมเชย ๒  ไดรับเกียรติบัตร 

 **หากคะเเนนการเเขงขันเกิน ๕๐ คะเเนน จะไดรับเกียรติบัตรเขารวมกิจกรรม**** 

       ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด 

 

  



กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

เกณฑการประกวดอานออกเสียงรอยแกวขาวใน TikTok 

เนื่องในวันภาษาไทยเเละวันจินตกวีศรีสยาม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

********** 

๑. คุณสมบัติผูเขาประกวด 

       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

๒. ประเภทผูเขาประกวด 

       - ประเภทเดี่ยว 

๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการประกวด 

       ๑. โหลด Application Tiktok ลงโทรศัพทมือถือ 

๒. ไปท่ีคนหา พิมพคำวา “อานขาวภาษาไทย” 

๓. นักเรียนอานขาวตามคำวิ่งใหตรงและออกเสียงไดถูกตองตามอักขรวิธีของภาษาไทย 

๔. นักเรียนตัดตอคลิปใหเรียบรอยกอนสง 

๕. นักเรียนสแกน QR Code เพ่ือสงผลงานสงประกวด 

 
๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน 

              ๑. ความถูกตองในการอาน                                          ๒๐ คะแนน 

          ๒. น้ำเสียงการเวนแบงวรรคตอน                                   ๒๐ คะแนน 

          ๓. มีความม่ันใจในการใชภาษา                                      ๒๐ คะแนน 

          ๔. น้ำเสียงดังชัดเจนถูกตองตามอักขรวิธีของภาษาไทย            ๒๐ คะแนน 

          ๕. อานเวนจังหวะเหมาะสมใชน้ำเสียงแสดงอารมณไดไพเราะ    ๒๐ คะแนน 

 

 ๕. เกณฑการตัดสิน 

       ระดับชั้นละ ๕ รางวัล ไดแก 
                ชนะเลิศ              ไดรับเกียรติบัตร 

                รองชนะเลิศอันดับ ๑   ไดรับเกียรติบัตร 

                รองชนะเลิศอันดับ ๒   ไดรับเกียรติบัตร 

  ชมเชย ๑  ไดรับเกียรติบัตร 

  ชมเชย ๒  ไดรับเกียรติบัตร 

 **หากคะเเนนการเเขงขันเกิน ๕๐ คะเเนน จะไดรับเกียรติบัตรเขารวมกิจกรรม**** 

       ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด 

 
 
 
 



กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

เกณฑการเเขงขันอานออกเสียงรอยกรอง 
เนื่องในวันภาษาไทยเเละวันจินตกวีศรีสยาม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

********** 

๑. คุณสมบัติผูเขาประกวด 

       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

๒. ประเภทผูเขาประกวด 

       - ประเภทเดี่ยว 

๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการประกวด 

       ๓.๑ แสดงความจำนงในการเขาแขงขัน 

       ๓.๒ อานรอยกรองตามบทท่ีกำหนดใหดังนี้  
      - ระดับม.ตน อานทำนองเสนาะกลอนสุภาพบทท่ีกำหนดให จำนวน ๓ บท 

      - ระดับม.ปลาย อานทำนองเสนาะฉันทท่ีกำหนดให จำนวน ๓ บท  
       ๓.๓ นักเรียนสแกน QR Code เพ่ือสงคลิปอานออกเสียงรอยกรอง ภายในวันจันทรท่ี ๑๘ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือคัดเลือกในรอบแรก 

 

  
๓.๔ ผูเขารอบคัดเลือกตองเขารวมประกวดโดยการอานตอหนาคณะกรรมการ ในวันศุกรท่ี ๒๒ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน 

 ๔.๑ อานถูกทำนองตามฉันทลักษณท่ีกำหนด  ๒๕ คะแนน 

 ๔.๒ ลีลา จังหวะ อารมณ ความไพเราะ น้ำเสียง ๒๕ คะแนน 

 ๔.๓ อานถูกตองตามอักขรวิธี    ๒๕ คะแนน 

 ๔.๔ บุคลิกภาพเหมาะสม    ๒๕   คะแนน 

 ๕. เกณฑการตัดสิน 

       ระดับชั้นละ ๕ รางวัล ไดแก 
                ชนะเลิศ              ไดรับเกียรติบัตร 

                รองชนะเลิศอันดับ ๑   ไดรับเกียรติบัตร 

                รองชนะเลิศอันดับ ๒   ไดรับเกียรติบัตร 

  ชมเชย ๑  ไดรับเกียรติบัตร 

  ชมเชย ๒  ไดรับเกียรติบัตร 

 **หากคะเเนนการเเขงขันเกิน ๕๐ คะเเนน จะไดรับเกียรติบัตรเขารวมกิจกรรม**** 

       ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด 

 

 

 



 

บทอานทำนองเสนาะระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

หวานคมเคียว 

 

เอนระนาบอาบน้ำคางกลางแดดหนาว ทอดรวงยาวยอดระยารานำ้ใส 

ละลานรอบขอบฟาคราพลิ้วใบ   เพียงพรมใหญไหวระยาบทาบเปลวทอง 

เพรียกเพลงเรือเมื่อสางหมอกจางส ี   ระเร่ือยร่ีเลียบลัดตัดชายหนอง 

สาวเจาพายยายเยื้องชำเลืองมอง   หนุมก็พรองเพลงเกี่ยวเกีย้วแกกัน 

โอชอทิพยรวงทองชะนองเอย    พ่ีควงเคียวเกี่ยวเกยไมเคยหวั่น 

หวาดแตใจเจาไมจริงมิ่งแจมจันทร   จะเกี่ยวคางเสียกลางคันเทานั้นเอย ฯ 

  

เนาวรัตน  พงษไพบูลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทอานทำนองเสนาะระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  

ภุชงคประยาตฉันท ๑๒ 

  

๏ ภมรมัว่ประทุมมาศ               มิรูขาดสถานธาร 

ชะลอเอาละอองมาล-                ยเมื้อมุงอำรุงรวง 

   ๏ สลาบโรยกห็ลนลอย                กระแสสรอยสลายพวง 

    สะพราดพันธุปลาปวง                 ประเนืองนานเฉนียนนอง 

      ๏ ฉวัดวายเฉวียนวน                  กระโดดพนละอองฟอง 

 ระเมียรมัจฉะคลอครอง               บ คลาดคูคระไลลอย 

  

อิลราชคำฉันท 

บทประพันธของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน  สาลักษณ) 

กวีในสมัยรัชกาลที่ ๖ 

  

 



กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

เกณฑการเเขงขันเขียนตามคำบอก 

เนื่องในวันภาษาไทยเเละวันจินตกวีศรีสยาม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

********** 

๑. คุณสมบัติผูเขาประกวด 

       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

๒. ประเภทผูเขาประกวด 

       - ประเภทเดี่ยว 

๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการประกวด 

       ๓.๑ แสดงความจำนงในการเขาแขงขัน 

  ๓.๒ ใชคำศัพทจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ.๒๕๕๔) และคำทับศัพท คำศัพทบัญญัติ
จาก https://www.orst.go.th   
  ๓.๒ ผูเขาแขงขันรายงานตัวเขาแขงขันกอนการแขงขัน ๑๐ นาที  
  ๓.๓ ผูเขาแขงขันเตรียมปากกาสีดำหรือน้ำเงิน  
  ๓.๔ เขียนคำศัพทตามคำบอก จำนวน ๔๐ คำ ครูอานคำใหนักเรียนฟง คำละ ๒ ครั้ง  
       โดยเวนเวลา ๑ นาที ใหนักเรียนเขียนกอนบอกคำในขอตอไป 

  ๓.๕ เขียนคำใดถูกตองตามอักขรวิธี  
๓.๖ เขาแขงขันพรอมกันในวันอังคารท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕   

***นักเรียนมารายงานตัวท่ีหอง ๑๔๑๐ กอนถึงเวลาเเขงขัน ๑๐ นาที ม.ตน เเขงคาบ ๔  ม.ปลาย เเขงคาบ ๕ *** 

หากนักเรียนมีเรียนในวันเวลาท่ีทำการแขงขัน ใหขอเวลาเรียนจากครูผูสอน 

๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน 

 เขียนถูกตอง ใหขอละ ๒.๕ คะแนน เขียนผิด ไมไดคะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

๕. เกณฑการตัดสิน 

       ระดับชั้นละ ๕ รางวัล ไดแก 
                ชนะเลิศ              ไดรับเกียรติบัตร 

                รองชนะเลิศอันดับ ๑   ไดรับเกียรติบัตร 

                รองชนะเลิศอันดับ ๒   ไดรับเกียรติบัตร 

  ชมเชย ๑  ไดรับเกียรติบัตร 

  ชมเชย ๒  ไดรับเกียรติบัตร 

**หากคะเเนนการเเขงขันเกิน ๕๐ คะเเนน จะไดรับเกียรติบัตรเขารวมกิจกรรม**** 

       ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด 

 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

เกณฑการประกวดคัดลายมือ (หัวกลมกระทรวงศึกษาธิการ) 

เนื่องในวันภาษาไทยเเละวันจินตกวีศรีสยาม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

********** 

๑. คุณสมบัติผูเขาประกวด 

       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

๒. ประเภทผูเขาประกวด 

       - ประเภทเดี่ยว 

๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการประกวด 

       ๓.๑ แสดงความจำนงในการเขาแขงขัน 

       ๓.๒ คัดลายมือตามเนื้อหาท่ีกำหนดใหถูกตอง  
       ๓.๓ ใชปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน ท้ัง ม.ตน และ ม. ปลาย  
                 
 

 

 

       ๓.๔ กระดาษคัดลายมือ ใชกระดาษรายงานมีเสนขนาด A๔ 

       ๓.๕ สงผลงานท่ีหองกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ๔ 

       ๓.๖ รูปแบบตัวอักษร ใชตัวอักษรหัวกลมแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

       ๓.๗ สงผลงานภายในวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ท่ีหองพักครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน 

 ๔.๑ คัดไดสวยงาม รูปรางตัวอักษรสวยงาม สม่ำเสมอ เปนแบบเดียวกัน (๓๐ คะแนน) 
๔.๒ คัดไดถูกตอง (๒๐ คะแนน) 

            ๑) สะกดผิด ๑ ท่ี หัก ๒ คะแนน 

                ๒) คัดตกหรือ คัดเกิน ๑ ท่ี หัก ๒ คะแนน 

       ๔.๓ การวางตัวอักษร สระ วรรณยุกตถูกตอง (๒๐ คะแนน) 
                ๑) วางสระผิด ๑ ท่ี หัก ๒ คะแนน 

                ๒) วางวรรณยุกตไมถูก ๑ ท่ี หัก ๒ คะแนน 

       ๔.๔ การเวนชองไฟและการเวนวรรคท่ีเหมาะสม (๒๐ คะแนน) 
 - เวนวรรคไมถูกตอง ๑ ท่ี หัก ๒ คะแนน 

       ๔.๕ สะอาดเรียบรอย (๑๐ คะแนน) 
                - ขูด ลบ ขีด ฆา ๑ ท่ี หัก ๒ คะแนน 

 ๕. เกณฑการตัดสิน 
       ระดับชั้นละ ๕ รางวัล ไดแก 
                ชนะเลิศ              ไดรับเกียรติบัตร 

                รองชนะเลิศอันดับ ๑   ไดรับเกียรติบัตร 

                รองชนะเลิศอันดับ ๒   ไดรับเกียรติบัตร 

  ชมเชย ๑  ไดรับเกียรติบัตร 

  ชมเชย ๒  ไดรับเกียรติบัตร 

 **หากคะเเนนการเเขงขันเกิน ๕๐ คะเเนน จะไดรับเกียรติบัตรเขารวมกิจกรรม**** 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด 

คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๑ จบ (๑ แผน)  ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ๑ จบ (๑ แผน) 

เขียนคำนำหนา  ช่ือ  นามสกุล  ช้ัน  เลขท่ี ไวบรรทัดสุดทายของหนากระดาษ 

(คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนช่ือเต็มบรรทัด  คัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนช่ือครึ่ง
 

 



คำชี้แจง  ใหนักเรยีนคัดลายมือประเภทหัวกลม (กระทรวงศึกษาธกิาร) 

   ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๑ จบ ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ๑ จบ (เวนบรรทัด) ขอความตอไปน้ี 

  

การแขงขันคัดลายมือ ประเภทหัวกลม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 “ตางคนตางมีหนาท่ี แตกไ็มไดหมายความวาทำเฉพาะหนาท่ีน้ันเพราะวาถาคนใดทำ
หนาท่ีเฉพาะของตัว โดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตอง
พาดพิงกัน จะตองเกี่ยวโยงกัน ฉะน้ันแตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอื่นแลวชวยกันทำ” 

 พระราชดำรสั พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ท่ีเขาเฝาฯ 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
๔ ธันวาคม ๒๕๓๓  

 

การแขงขันคัดลายมือ ประเภทหัวกลม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 "ความเจริญของประเทศชาต ิเปนความเจริญสวนรวม ซ่ึงเกิดจากผลงานหรือผลของการ
กระทำของคนท้ังชาติ ถอืไดวาทุกคนแบงหนาท่ีกันทำประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและ
ความสามารถ และเกื้อกลูกันและกัน ไมมีผูใดจะอยูไดและทำงานใหแกประเทศชาติไดโดยลำพัง
ตนเอง" 

 พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓ 



 

 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

เกณฑการเเขงขันเเตงคำประพันธ 
เนื่องในวันภาษาไทยเเละวันจินตกวีศรีสยาม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

********** 

๑. คุณสมบัติผูเขาประกวด 

       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

๒. ประเภทผูเขาประกวด 

       - ประเภททีม ๒ คน 

๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการประกวด 

       ๓.๑ แสดงความจำนงในการเขาแขงขัน 

       ๓.๒ ระดับ ม.ตน แตงคำประพันธประเภทกลอนสุภาพ  ๒ บท หัวขอ “ภาษาไทยภาษาชาติ” 

       ๓.๓ ระดับ ม.ปลายแตงคำประพันธประเภทโคลงสี่สุภาพ ๒ บท หัวขอ “ภาษาไทยเอกลักษณไทย”  
       ๓.๔ ใชปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำ  เขียนดวยลายมือท่ีอานงาย ชัดเจน 

๓.๕ เปนผลงานท่ีนักเรียนแตงข้ึนเอง ไมลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน      

๓.๖ สงผลงานท่ีหองกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ๔ 

       ๓.๗ สงผลงานภายในวันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔. เกณฑการใหคะแนน ๕๐ คะแนน 

 ๔.๑ ฉันทลักษณถูกตอง    ๑๐   คะแนน 

 ๔.๒ เนื้อความสัมพันธกับหัวขอท่ีกำหนด ๑๐ คะแนน 

 ๔.๓ เขียนสะกดคำถูกตอง ลายมืออานงายเปนระเบียบ  ๑๐ คะแนน 

 ๔.๔ เนื้อหาเปนไปในทางสรางสรรค เสนอแนวคิดท่ีแปลกใหม   ๑๐ คะแนน 

 ๔.๕ มีการใชวรรณศิลปท่ีหลากหลาย ไพเราะ ๑๐ คะแนน   
 ๕. เกณฑการตัดสิน 

       ระดับชั้นละ ๕ รางวัล ไดแก 
                ชนะเลิศ              ไดรับเกียรติบัตร 

                รองชนะเลิศอันดับ ๑   ไดรับเกียรติบัตร 

                รองชนะเลิศอันดับ ๒   ไดรับเกียรติบัตร 

  ชมเชย ๑  ไดรับเกียรติบัตร 

  ชมเชย ๒  ไดรับเกียรติบัตร 

 **หากคะเเนนการเเขงขันเกิน ๕๐ คะเเนน จะไดรับเกียรติบัตรเขารวมกิจกรรม**** 

       ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด 

 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

เกณฑการประกวดเขียนเรียงความ 

เนื่องในวันภาษาไทยเเละวันจินตกวีศรีสยาม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

********** 

๑. คุณสมบัติผูเขาประกวด 

       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  
๒. ประเภทผูเขาประกวด 

       - ประเภทเดี่ยว 

๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการประกวด 

       ๓.๑ เขียนเรียงความในกระดาษรายงานท่ีมีเสน  
  - ช้ัน ม.๑-๓ เขียนเรียงความหัวขอ “ภาษาไทยนั้นสำคัญไฉน” ความยาวไมนอยกวา ๒๕  
                       บรรทัด เเตไมเกิน ๓๐ บรรทัด 

  - ช้ัน ม.๔-๖ เขียนเรียงหัวขอ “ภาษาไทยยุคไอที” ความยาวไมนอยกวา ๓๐ บรรทัด  
                       เเตไมเกิน ๓๕ บรรทัด 

       ๓.๒ ใชปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน เขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

       ๓.๓ สงผลงานเขาประกวด ภายในวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ท่ีหองพักครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  ๓.๔ ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองเปนความคิดสรางสรรคของตนเอง หากตรวจสอบพบวาผลงาน 
 ดังกลาวลอกหรือ เลียนแบบมาจากผูอ่ืน คณะกรรมการขอตัดสิทธิการเขาเเขงขันเเละไมมีสิทธิไดรับเกียรติ
บัตร      ๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน 

 ๔.๑ รูปแบบองคประกอบครบ ๑๐ คะแนน  
- มีคำนำ เนื้อหา สรุปครบและสมบูรณ และสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติ ของผูเรียนอยางเหมาะสมตามวัยวุฒิ  

๔.๒ เนื้อเรื่อง ๔๐ คะแนน  
- เขียนเรื่องไดตรงกับชื่อเรื่อง  
- เรียงลำดับเหตุการณไดอยางตอเนื่องชัดเจน 

 - สอดแทรกแนวคิด ท่ีเปนประโยชนในเชิงสรางสรรค  
๔.๓ การใชภาษา ๔๐ คะแนน  

- สะกดคำถูกตอง  
- ใชสำนวน ถอยคำถูกตองเหมาะสมสละสลวยงดงามเชื่อมโยงภาษาไดดี  
- สื่อความหมายไดชัดเจน  

๔.๔ ลายมือ ๑๐ คะแนน  
- เขียนดวยลายมือตัวบรรจง เปนระเบียบ อานงาย สะอาดเรียบรอย  

 
 ๕. เกณฑการตัดสิน 

       ระดับชั้นละ ๕ รางวัล ไดแก 
                ชนะเลิศ              ไดรับเกียรติบัตร 

                รองชนะเลิศอันดับ ๑   ไดรับเกียรติบัตร 

                รองชนะเลิศอันดับ ๒   ไดรับเกียรติบัตร 

  ชมเชย ๑  ไดรับเกียรติบัตร 

  ชมเชย ๒  ไดรับเกียรติบัตร 

 **หากคะเเนนการเเขงขันเกิน ๕๐ คะเเนน จะไดรับเกียรติบัตรเขารวมกิจกรรม**** 

       ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด 

  



กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

เกณฑการประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดีไทย 

เนื่องในวันภาษาไทยเเละวันจินตกวีศรีสยาม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

********** 

๑. คุณสมบัติผูเขาประกวด 

       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

       - เปนนักเรียนระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

๒. ประเภทผูเขาประกวด 

       - ประเภทเดี่ยว 

๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการประกวด 

- ม.ตน เลือกคำประพันธจากวรรณคดีของสุนทรภูท่ีชื่นชอบ จำนวน ๓ บท 

 - ม.ปลาย เลือกคำประพันธจากวรรณคดีเรื่องใดก็ไดท่ีตนชื่นชอบ จำนวน ๓ บท 

- วาดภาพ ใสกระดาษ ๑๐๐ ปอนดขนาด A๓ 

- ระบาย สีเทียน สีชอลก สีน้ำหรือสีอ่ืนๆ  
- ไมลอกเลียนภาพวาดของผูอ่ืน 

- สงผลงานภายในวันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีหองพักครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน 

 - ภาพวาดมีความสัมพันธกับเนื้อหาคำประพันธท่ีชื่นชอบ ๕๐ คะเเนน 

- จัดภาพนาสนใจ นำเนื้อหาคำประพันธใสในภาพตามความเหมาะสมและภาพวาดมีจุดสนใจตรงกับ
คำประพันธท่ีเดนชัด ๓๐ คะเเนน 

- จัดองคประกอบทางศิลปะไดเหมาะสม กลมกลืน สวยงาม ๑๐ คะเเนน 

- มีความประณีต สะอาด เรียบรอย ๑๐ คะเเนน 

 ๕. เกณฑการตัดสิน 

       ระดับชั้นละ ๕ รางวัล ไดแก 
                ชนะเลิศ              ไดรับเกียรติบัตร 

                รองชนะเลิศอันดับ ๑   ไดรับเกียรติบัตร 
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