






๑ 
 

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ 

หลักการและเหตุผล 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ ตระหนักถึงควำมส ำคัญและคุณค่ำของภำษำไทย                            
โดยมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำทักษะวิชำกำรที่เกี่ยวกับวิชำภำษำไทย เช่น กำรเปิดโอกำสให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ รวมถึงสถำนศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีกำรในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยให้เกิดประสิทธิภำพ  
นอกจำกนี้ยังมีกำรแข่งขันทักษะภำษำไทยเพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน โดยมีกำรปรับกิจกรรมให้มีควำมเหมำะสม                           
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำทักษะภำษำไทยในด้ำนต่ำง  ๆให้สอดคล้องตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญท่ีจะร่วมมือร่วมใจกัน ท านุบ ารุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย  
๒. เพ่ือพัฒนำส่งเสริมควำมสำมำรถและทักษะภำษำไทยของผู้เรียน 
3. เพื่อเผยแพร่ผลงำนและกิจกรรมด้ำนภำษำไทย เนื่องในสัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖2 
4. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบงำนด้ำนภำษำไทย สถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยที่ประสบผลส ำเร็จ  
เป้าหมาย ศึกษำนิเทศก์ภำษำไทย ครผูู้สอนภำษำไทย และนักเรียน ในสังกัดสพป./สพม. จ ำนวน 225 เขต 

การด าเนินงาน 

 ๑. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำรรักษ์ภำษำไทย เนื่องในสัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒                 
โดยให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำร่วมด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันในรอบคัดเลือก 
 ๒. กำรด ำเนินโครงกำรรักษ์ภำษำไทย เนื่องในสัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๒ มีกิจกรรมดังนี้ 
     ๒.๑ กำรคัดเลือกกำรด ำเนินงำนของศึกษำนิเทศก์และโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ประสบผลส ำเร็จ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖2  
     ๒.๒ กำรแข่งขันทักษะภำษำไทยรอบคัดเลือกมีรำยกำรแข่งขัน ๕ กิจกรรม คือ คัดลำยมือ เขียนเรื่องจำกภำพ 
เขียนเรียงควำม แต่งค ำประพันธ์ และรอบรู้วรรณคดี   โดยให้ทุกเขตจัดกำรแข่งขันรอบคัดเลือกและจัดส่งผลงำนชนะเลิศ
ในแต่ละรำยกำรแข่งขันทำงไปรษณีย์มำที่สถำบันภำษำไทย  ส ำหรับกำรแต่งค ำประพันธ์ของครูผู้สอนภำษำไทย                             
ให้ผู้ เข้ำแข่งขันส่งผลงำนโดยตรงมำที่สถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ  อำคำร สพฐ. ๓ ชั้น ๕                           
ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ ภำยในวันที่ ๑7 มิถุนำยน ๒๕๖2  ถือตรำประทับไปรษณีย์เป็นส ำคัญ                
 ๓. สพฐ. จะตัดสินผลงำนรอบคัดเลือกและประกำศผลผู้ที่ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับประเทศต่อไป 
 

 
รายการกิจกรรม 

  

ผู้เข้าแข่งขัน ประเภท 

นักเรียน คร ู
ป. ๑ – ๓ ป. ๔ – ๖ ม.๑ – ๓ ม. ๔ – ๖ 

๑. คัดลายมือ        บุคคล 
๒. เขียนเรื่องจากภาพ      บุคคล 

๓. เขียนเรียงความ      บุคคล 
๔. แต่งค าประพันธ์      บุคคล 
๕. รอบรู้วรรณคดี      บุคคล 

รวม ๕ กิจกรรม ๑๑ รายการ 



๒ 

คัดลายมือ 

กติกา ๑. เป็นกำรแข่งขันประเภทบุคคล ระดับชั้น ป.๑ - ๓, ป.๔ - ๖, ม.๑ - ๓ และ ม. ๔ - ๖                                                                                
          (ในกรณีที่เขตจัดแข่งขันและมีผู้แข่งขันท่ีไม่ได้สังกัด สพฐ. ให้ทำงสถำนศึกษำเบิกค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงจำกต้นสังกัด) 
 ๒. สถำนศึกษำแห่งหนึ่งสำมำรถส่งผู้เข้ำแข่งขัน ๑ คนเท่ำนั้นในแต่ละระดับชั้น 

 ๓. คัดลำยมือด้วยตัวบรรจง  ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดเนื้อเรื่องให้เหมำะสมกับระดับชั้นของนักเรียน  
              ใช้เวลำสอบ ๑.๓๐ ชั่วโมง ดังนี ้
  ๓.๑ ชั้น ป.1 - ป.3 ให้คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด เว้นบรรทัด โดยใช้ดินสอด ำ ประมำณ 10 - ๑๕ บรรทัด 
        หรือไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A ๔           
      ๓.2 ชั้น ป.4 - ป.6 ให้คัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ไม่เว้นบรรทัด  โดยใช้ปำกกำลูกลื่นสีด ำ ขนำด ๐.๕ มม. 
        ประมำณ ๑๕ - ๒๐ บรรทัด หรือไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A ๔           
  ๓.๓ ชั้น ม.๑ - ๓, ม.๔ - ๖ ให้คัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ไม่เว้นบรรทัด  โดยใช้ปำกกำลูกลื่นสีด ำ  
        ขนำด ๐.๕ มม. ประมำณ 20 - ๒5 บรรทัด หรือไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A ๔           
 ๔. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคัดเลือกและตัดสินผลงำนที่ชนะเลิศในแต่ละระดับชั้น พร้อมทั้งส่งผลงำนของนักเรียน 

        ทำงไปรษณีย์มำท่ีสถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ อำคำร สพฐ. ๓ ชั้น ๕  
               ถนนรำชด ำเนินนอก  เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  ภำยในวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๒  ถือตรำประทับไปรษณีย์ 
               เป็นส ำคัญ หำกเกินก ำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที ทั้งนี้ผลงำนที่จัดส่งต้องมีค ำรับรองจำกครูประจ ำชั้น 

                    หรือครูผู้ฝึกสอน และระบุชื่อ - สกุลของนักเรียน ที่อยู่สถำนศึกษำ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (ระบุด้ำนหลัง 

                    ผลงำน) 
           ๕. สถำบันภำษำไทย สพฐ. จะคัดเลือกผลงำนของนักเรียนทุกเขตให้เหลือเพียง ๑๐ ผลงำน เพื่อเข้ำแข่งขัน 
               ระดับประเทศ  โดยจะมีกำรประกำศให้ทรำบต่อไป 

           ๖. กำรตัดสินของกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงำนดังกล่ำวเป็นลิขสิทธิ์ของ สพฐ.                                                       

  
เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

1. ใช้ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษำธิกำร  ๕๐ คะแนน 

2. ถูกต้องตำมอักขรวิธี    ๒๕ คะแนน 

3. อ่ำนง่ำย เป็นระเบียบ สะอำดเรียบร้อย  ๒๕ คะแนน 
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คัดลายมือ  
ระดับชัน้  ป.๑ - ๓   ป.๔ - ๖  ม.๑ - ๓  ม.๔ - ๖ 

ช่ือ..................................................................................สกลุ....................................................................... 
ชัน้..........................โรงเรียน........................................................................เบอร์โทร.นร................................ 
สงักดั  สพป./  สพม..................................................................................................เขต.................................. 
 



๔ 

การเขียนเรื่องจากภาพ 

กติกา ๑. เป็นกำรแข่งขันประเภทบุคคล ระดับชั้น ป.๑ - ๓ และ ป.๔ - ๖  
          (ในกรณีที่เขตจัดแข่งขันและมีผู้แข่งขันท่ีไม่ได้สังกัด สพฐ. ให้ทำงสถำนศึกษำเบิกค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงจำกต้นสังกัด) 
           ๒. สถำนศึกษำแห่งหนึ่งสำมำรถส่งผู้เข้ำแข่งขัน ๑ คนเท่ำนั้นในแต่ละระดับชั้น 

 ๓. ผู้เข้ำแข่งขันเขียนเล่ำเรื่องจำกภำพที ่สพฐ.ก ำหนด หำกพบว่ำมีกำรคัดลอกข้อควำมส่วนหนึ่งส่วนใด 
    จำกงำนสร้ำงสรรค์อ่ืน โดยไม่ได้เขียนด้วยตนเอง จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำผลงำนจำกคณะกรรมกำร  
 ๔. เขียนลำยมือด้วยตัวบรรจง และตั้งชื่อเรื่องให้เหมำะสม ใช้เวลำสอบ ๑.๓๐ ชั่วโมง  ดังนี้ 
  ๔.๑  ป.๑ - ๓ ใช้ดินสอด ำเขียนด้วยลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เว้นบรรทัด ควำมยำว ๖ - ๘ บรรทัด  
  ๔.๒  ป.๔ - ๖ ใช้ปำกกำสีด ำหรือสีน้ ำเงินเขียนด้วยลำยมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ไม่เว้นบรรทัด  
                         ควำมยำว ๑๐ - ๑๕ บรรทัด 
 ๕. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคัดเลือกและตัดสินผลงำนที่ชนะเลิศในแต่ละระดับชั้น พร้อมทั้งส่งผลงำนของนักเรียน 

         ทำงไปรษณีย์มำท่ีสถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ อำคำร สพฐ. ๓ ชั้น ๕  
              ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  ภำยในวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๒  ถือตรำประทับไปรษณีย์
     เป็นส ำคัญ หำกเกินก ำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที ทั้งนี้ผลงำนที่จัดส่งต้องมีค ำรับรองจำกครูประจ ำชั้น 

                   หรือครูผู้ฝึกสอน และระบุชื่อ - สกุลของนักเรียน ที่อยู่สถำนศึกษำ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (ระบุด้ำนหลัง 

                   ผลงำน) 
 ๖. สถำบันภำษำไทย สพฐ. จะคัดเลือกผลงำนของนักเรียนทุกเขตให้เหลือเพียง ๑๐ ผลงำน เพ่ือเข้ำแข่งขัน
     ระดับประเทศ  โดยจะมีกำรประกำศให้ทรำบต่อไป 

 ๗. กำรตัดสินของกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงำนดังกล่ำวเป็นลิขสิทธิ์ของ สพฐ.                                                       
 

เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

เกณฑ์ รายละเอียด 

๑. กำรตั้งชื่อเรื่อง (1๕ คะแนน) 
 

- มีค ำที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับภำพ 
- สื่อควำมหมำยได้ตรงหรือสอดคล้องกับภำพ 
- ใช้ค ำ วลี ประโยค หรือข้อควำมถูกต้องตำมหลักภำษำ 

๒. สำระส ำคัญของเรื่อง (40 คะแนน) 
   
    

- ล ำดับควำมคิดอย่ำงต่อเนื่อง     - น ำเสนอเนื้อหำตรงประเด็น  
- เนื้อหำมีควำมสัมพันธ์กับภำพ    - มีควำมเป็นเหตุผล 
- มีกำรน ำเสนอแนวคิดใหม่        - แสดงให้เห็นแนวคิดส ำคัญของภำพ 

๓. กำรใช้ภำษำ (25 คะแนน) - เลือกใช้ค ำถูกต้อง                  - เขียนเว้นวรรคตอนถูกต้อง  
- ใช้ค ำสุภำพ                         - ใช้ประโยคสื่อควำมหมำยได้ 
- ใช้ค ำได้สละสลวย 

๔. กำรเขียนสะกดค ำ (10 คะแนน)      - เขียนสะกดผิด ๑ จุด หัก ๑ คะแนน  
    หำกเขียนผิดซ้ ำค ำเดิมก็ให้นับเป็น ๑ จุด 

๕. ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย (10 คะแนน) 
 

- เขียนตัวอักษรอ่ำนง่ำย  สะอำดเรียบร้อย 
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ชื่อเรื่อง.......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนเร่ืองจากภาพ ป.๑ - ๓   
ช่ือ.............................................................................................สกลุ............................................................................ 
ชัน้..........................โรงเรียน.............................................................................เบอร์โทร.นร.......................................... 
สงักดั สพป./  สพม...............................................................................................................เขต......................... 
 

ศพัท์ควรรู้ 

สภุาษิตไทย 



๖ 

 

 

 

 

 

  

  

   

  

 

   

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง.......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนเร่ืองจากภาพ ป.๔ - ๖ 

ช่ือ.............................................................................................สกลุ............................................................................ 
ชัน้..........................โรงเรียน............................................................................เบอร์โทร.นร.......................................... 
สงักดั สพป./  สพม...............................................................................................................เขต......................... 
 



๗ 

การเขียนเรียงความ 

กติกา   ๑. เป็นกำรแข่งขันประเภทบุคคล ระดับชั้น ม.๑ - ๓ และ ม.๔ - ๖ 

          (ในกรณีที่เขตจัดแข่งขันและมีผู้แข่งขันท่ีไม่ได้สังกัด สพฐ. ให้ทำงสถำนศึกษำเบิกค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงจำกต้นสังกัด) 
          ๒. สถำนศึกษำแห่งหนึ่งสำมำรถส่งผู้เข้ำแข่งขัน ๑ คนเท่ำนั้นในแต่ละระดับชั้น 

          ๓. เขียนเรียงควำมตำมประเด็นที่ สพฐ. ก ำหนด และตั้งชื่อเรื่องใหม่ ใช้เวลำสอบ ๑.๓๐ ชัว่โมง   
 ๔. เขียนด้วยลำยมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ไม่เว้นบรรทัด โดยใช้ปำกกำสีด ำ หรือสีน้ ำเงนิ เขียนในกระดำษที่ สพฐ.ก ำหนด  
     หำกพบว่ำมีกำรคัดลอกข้อควำมส่วนหนึ่งส่วนใดจำกงำนสร้ำงสรรค์อ่ืน โดยไม่ได้เขียนด้วยตนเอง  
              จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำผลงำนจำกคณะกรรมกำร โดยมีรำยละเอียดกำรเขียนดังนี้ 
         4.1   ม.1 - 3 เขียนควำมยำว 20 - 25 บรรทัด ประเด็น “เรียนภาษาไทยอย่างไรให้สนุก”  
         4.๒   ม.๔ - ๖ เขียนควำมยำว 25 - ๓0 บรรทัด ประเด็น “เสน่ห์ภาษาไทย”  
 ๕. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคัดเลือกและตัดสินผลงำนที่ชนะเลิศในแต่ละระดับชั้น พร้อมทั้งส่งผลงำนของนักเรียน 

         ทำงไปรษณีย์มำท่ีสถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ อำคำร สพฐ. ๓ ชั้น ๕  
               ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  ภำยในวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๒  ถือตรำประทับไปรษณีย์
     เป็นส ำคัญ หำกเกินก ำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที ทั้งนี้ผลงำนที่จัดส่งต้องมีค ำรับรองจำกครูประจ ำชั้น 

                   หรือครูผู้ฝึกสอน  และระบุชื่อ - สกุลของนักเรียน ที่อยู่สถำนศึกษำ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  
                   (ระบุด้ำนหลังผลงำน) 
 ๖. สถำบันภำษำไทย สพฐ. จะคัดเลือกผลงำนของนักเรียนทุกเขตให้เหลือเพียง ๑๐ ผลงำน เพื่อเข้ำแข่งขัน
     ระดับประเทศ  โดยจะมีกำรประกำศให้ทรำบต่อไป 

 ๗. กำรตัดสินของกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงำนดังกล่ำวเป็นลิขสิทธิ์ของ สพฐ.   

เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน                                                     
๑.  กำรตั้งชื่อเรื่อง สอดคล้องกับเรื่องที่เขียน            ๑๐    คะแนน 
๒.  เนื้อเรื่อง                ๔๐    คะแนน     
 - ล ำดับข้อควำมและควำมคิดต่อเนื่องสอดคล้องกันตลอดเรื่อง    ๑๕   คะแนน 
 - แสดงเหตุและผลอย่ำงสมเหตุสมผล                     ๑๕    คะแนน  
 - ยกตัวอย่ำง  อ้ำงอิงประกอบ  มีส ำนวนโวหำร สภุำษิต     ค ำคม   ๑๐    คะแนน 
   ตัวเลข   สถิติ   บุคคล ฯลฯ ได้อย่ำงเหมำะสม            
๓.  รูปแบบ ประกอบด้วย  ส่วนน ำ   เนื้อเรื่อง  และสรุป                   ๕    คะแนน 
๔.  เขียนถูกต้องตำมอักขรวิธี                ๑๕    คะแนน 
    (กำรสะกดค ำ  เว้นวรรคตอน เครื่องหมำยวรรคตอน)  
๕. ควำมยำวของเรื่องตำมก ำหนด                   ๕    คะแนน 
๖. ใช้ตัวอักษรอ่ำนง่ำย  ถูกต้องตำมลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย            ๑๕   คะแนน 
๗. สะอำดเรียบร้อยเป็นระเบียบ                                   ๑๐   คะแนน 
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เขียนเรียงความ  
ระดับชัน้  ม.๑ - ๓  ม.๔ - ๖ 

ช่ือ..................................................................................สกลุ....................................................................... 
ชัน้..........................โรงเรียน........................................................................เบอร์โทร.นร................................ 
สงักดั  สพป./  สพม..................................................................................................เขต.................................. 
 



๙ 

การแต่งค าประพันธ์ 

กติกา 

๑. เป็นกำรแข่งขันประเภทบุคคล ระดับชั้น ม.๑ - ๓ และครูผู้สอนภำษำไทย 

      (ในกรณีที่เขตจัดแข่งขันและมีผู้แข่งขันที่ไม่ได้สังกัด สพฐ. ให้ทำงสถำนศึกษำเบิกค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงจำกต้นสังกัด) 
๒. แต่งค ำประพันธ์ตำมประเด็นและจ ำนวนบทที่ สพฐ. ก ำหนด เขียนด้วยลำยมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ไม่เว้นบรรทัด  
    โดยใช้ปำกกำสีด ำหรือสีน้ ำเงิน เขียนในกระดำษท่ี สพฐ.ก ำหนด หำกพบว่ำมีกำรคัดลอกข้อควำมส่วนหนึ่งส่วนใด 
    จำกงำนสร้ำงสรรค์อ่ืน โดยไม่ได้เขียนด้วยตนเอง จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำผลงำนจำกคณะกรรมกำร 

๓. กำรคัดเลือกผลงำน มีขั้นตอนด ำเนินกำร ดังนี้  
    ๓.๑ กำรแต่งค ำประพันธ์ของนักเรียน ให้แข่งขันแต่งค ำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ จ านวน ๖ บท ประเด็น  
         “รู้รักษ์ภาษาไทย”  ใช้เวลำสอบ ๑.๓๐ ชั่วโมง โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคัดเลือกและตัดสินผลงำน     
         ทีช่นะเลิศ พร้อมทั้งส่งผลงำนของนักเรียนทำงไปรษณีย์มำทีส่ถำบันภำษำไทย สพฐ. อำคำร สพฐ. ๓ ชั้น ๕  
         ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐ ภำยในวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๒  ถือตรำประทับไปรษณีย์ 
         เป็นส ำคัญ หำกเกินก ำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที  ทั้งนี้ผลงำนที่จัดส่งต้องมีค ำรับรองจำกครูประจ ำชั้น 

                 หรือครูผู้ฝึกสอน  และระบุชื่อ - สกุลของนักเรียน ที่อยู่สถำนศึกษำ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  (ระบุด้ำนหลังผลงำน) 
   ๓.๒ กำรแต่งค ำประพันธ์ของครูผู้สอนภำษำไทยแต่งค ำประพันธ์กลอนสุภาพ  จ านวน ๖ บท ประเด็น  
         “ความงามทางภาษาไทยในบทกวี” โดยส่งผลงำนโดยตรงมำทีส่ถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ      
         อำคำร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐  ภำยในวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๒  
         ถือตรำประทับไปรษณีย์เป็นส ำคัญ หำกเกินก ำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที  
๔. สถำบันภำษำไทย สพฐ. จะคัดเลือกผลงำนให้เหลือเพียง ๑๐ ผลงำน เพื่อเข้ำแข่งขันระดับประเทศ                                  
    โดยจะมีกำรประกำศให้ทรำบต่อไป 

๕. กำรตัดสินของกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงำนดังกล่ำวเป็นลิขสิทธิ์ของ สพฐ.   

เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

เกณฑ์ รายละเอียด 

๑.ฉันทลักษณ ์๓๐ คะแนน 

* บทร้อยกรองที่ผิดฉันทลักษณ์จะถูกตัดสิทธิ์
ทันทีและไม่ได้รับการตรวจจากกรรมการ 

วิธีร้อยกรองถ้อยค ำให้ถูกต้องตำมลักษณะบังคับของค ำประพันธ์ 
แต่ละชนิด ได้แก่ คณะ/พยำงค/์สัมผัส 

๒.ควำมถูกต้องตำมอักขรวิธี ๕ คะแนน - กำรเขียนสะกดค ำ  (เขียนสะกดผิด ๑ จุด หัก ๑ คะแนน                   
  หำกเขียนผิดซ้ ำค ำเดิมก็ให้นับเป็น ๑ จุด) 

๓. อ่ำนง่ำย เป็นระเบยีบ สะอำดเรยีบร้อย ๕ คะแนน - เขียนตัวบรรจงอ่ำนง่ำย เป็นระเบียบ สะอำดเรียบร้อย 

๔. ควำมคิดและเนื้อหำ ๓๐ คะแนน - ตั้งชื่อเรื่องสอดคล้องกับเรื่อง  
- ตรงประเด็น ใช้หัวข้อที่ก ำหนดให้เป็นแกนเรื่อง 
- เสนอแนวคิดสร้ำงสรรค์ เนื้อหำให้แง่คิดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ำน  
- เสนอแนวคิดแปลกใหม่ แนวควำมคิดท่ีเสนอในเนื้อหำ 
 ไม่ค่อยมีใครกล่ำวถึง มีเหตุผล และอยู่ในขอบเขตของประเด็นที่ก ำหนด 

๕.กวีโวหำร ๓๐ คะแนน 
 

- เลือกใช้ค ำเหมำะสมกับเนื้อหำและบริบท 
- เล่นสัมผัสอักษร เล่นค ำ ไพเรำะ สละสลวย และรำบรื่น 
- ใช้โวหำรต่ำง ๆ ส่งเสริมเนื้อหำให้มีควำมหมำยลึกซ้ึงกินใจ เช่น  
  กล่ำวเปรียบเทียบ ใช้บุคลำธิษฐำน เป็นต้น 



๑๐ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งค าประพันธ์  
ระดับชัน้  ม.๑ - ๓  ครูผู้สอนภาษาไทย 

ช่ือ..................................................................................สกลุ....................................................................... 
ชัน้..........................โรงเรียน........................................................................เบอร์โทร.....................................
สงักดั  สพป./  สพม..................................................................................................เขต.................................. 
 



๑๑ 

รอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศของสุนทรภู่ 

กติกา ๑. เป็นกำรแข่งขันประเภทบุคคล ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
       (ในกรณีที่เขตจัดแข่งขันและมีผู้แข่งขันท่ีไม่ได้สังกัด สพฐ. ให้ทำงสถำนศึกษำเบิกค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงจำกต้นสังกัด) 

 ๒. กำรแข่งขันรอบรู้วรรณคดีจะมีกำรปรับเปลี่ยนหัวข้อกำรแข่งขันในทุกปี ซึ่งกำรแข่งขันในครั้งนี้เน้นกำรศึกษำ 
              วรรณคดีเก่ียวกับนิรำศของสุนทรภู่เป็นส ำคัญ โดยผู้เข้ำแข่งขันจะต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับนิรำศของสุนทรภู่ 
              เป็นอย่ำงด ี

 ๓. สถำนศึกษำแห่งหนึ่งสำมำรถส่งผู้เข้ำแข่งขันได้เพียง ๑ คนเท่ำนั้น 

 ๔. ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออกข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียน ซึ่งข้อสอบควรเน้นกระบวนกำรคิด  โดยกำร
     แข่งขันแบ่งออกเป็น  2 รอบดังนี้ 
 รอบท่ี ๑ ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออกข้อสอบปรนัย ๔ ตัวเลือกเกี่ยวกับนิรำศของสุนทรภู่ ๙ เรื่อง 

                      (นิรำศเมืองแกลง  นิรำศพระบำท นิรำศภูเขำทอง นิรำศเมืองเพชร  นิรำศวัดเจ้ำฟ้ำ  นิรำศอิเหนำ    
                      นิรำศสุพรรณ ร ำพันพิลำป  นิรำศพระประธม) จ ำนวน ๖๐ ข้อ ใช้เวลำในกำรสอบ ๖๐ นำท ี 
                      จำกนั้นคัดเลือกนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก แข่งในรอบที่ ๒  
   หมำยเหตุ กรณีคะแนนเท่ำกันแต่ยังอยู่ในช่วงคะแนนสูงสุด ๑๐ อันดับสำมำรถผ่ำนเข้ำรอบท่ี ๒ ได้ 
 รอบท่ี ๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออกข้อสอบอัตนัยเกี่ยวกับนิรำศของสุนทรภู่ จ ำนวน ๒๐ ข้อ  
                      ใช้เวลำในกำรสอบ ๔๕ นำที  จำกนั้นคัดเลือกผู้เข้ำแข่งขันที่ตอบค ำถำมได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑  
   หมำยเหตุ กรณีคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ เท่ำกัน ให้ทำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดข้อค ำถำม 

             ถำมตอบปำกเปล่ำ จนกว่ำจะได้ผู้ชนะกำรแข่งขัน 

 ๕. ผู้ชนะกำรแข่งขันท ำข้อสอบของ สพฐ.ที่ก ำหนด โดยข้อสอบทำงสพฐ.จะจัดส่งให้ทำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
     กำรศึกษำ   
 ๖. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส่งกระดำษค ำตอบของผู้ชนะกำรแข่งขันทำงไปรษณีย์มำทีส่ถำบันภำษำไทย  
              ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ อำคำร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๒๐๐  
              ภำยในวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๒  ถือตรำประทับไปรษณีย์เป็นส ำคัญ หำกเกินก ำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที  
 ๗. สถำบันภำษำไทย สพฐ. จะประกำศผลคะแนนของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก เพื่อเข้ำแข่งขัน 
         ระดับประเทศ โดยจะมีกำรประกำศให้ทรำบต่อไป 

 ๘. กำรตัดสินของกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

 


