
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายละเอียดการแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย 
สัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  
 
1. คัดลายมือสื่อภาษาไทย 
 1.1 ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีมเดี่ยว  1 คน 
  ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีมเดี่ยว  1 คน 
 1.2 ทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน 
  การคัดลายมือ 
 1.3 วิธีการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  ก าหนดเนื้อหาการเขียนให้เหมาะสม  ใช้เวลา ๔๐ นาท ีโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  1) ใช้ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ     60  คะแนน 

2) ความสะอาด สวยงาม อ่านง่าย เป็นระเบียบ    20  คะแนน 

3) สะกดค าถูกต้อง       10  คะแนน  
4) เสร็จทันเวลาที่ก าหนด       10  คะแนน 

  ใช้ปากกาสีน้ าเงิน ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  
 1.4 สถานที่จัดแข่งขัน  

อาคาร 3 ชั้น 1  โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อ.กุฉนิารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน  2565  เวลา 11.20 – 1๓.00 

 1.5 เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
  คะแนน 70-79 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 60-69 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ ากว่า  60 คะแนนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม 
       ***ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 1.6 ก าหนดการแข่งขัน 

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน  2565  เวลา 11.20 – 1๓.00 
 1.6 ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดแข่งขัน  
  ครูพชรพลอย พรรณสิงห์  092 4982970 
   

 
หมายเหตุ   ให้นักเรียนเตรียมปากกาสีน้ าเงินมาด้วยเพื่อมาคัดลายมือ 

 
 
 



 
 
 

บทที่ใช้คัดลายมือ 
 

พระโฉมยงองค์อภยัมณนีาถ  เพลินประพาสพศิดูหมูม่ัจฉา 
เหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมา   ค่อยเคลื่อนคลาคลา้ยคล้ายในสายชล 
ฉนากอยูคู่่ฉนากไม่จากคู่    ขึ้นฟ่องฟพู่นฟองละอองฝน 
ฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวน    บ้างผุดพ่นฟองน้ าบ้างด าจร 
กระโห้เรยีงเคยีงกระโหข้ึ้นโบกหาง  ลอยสลา้งกลางกระแสแลสลอน 
มังกรเกี่ยวเลีย้วลอดกอดมังกร   ประชุมซ่อนแฝงชลขึ้นวนเวียน  

 
 
 
 

จากนิทานค้ากลอนเรือ่ง พระอภัยมณี ตอน พระอภยัมณีหนีนางผเีสือ้ 
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D                                                                                                             f 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายละเอียดการแข่งขัน แต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนแปด 
สัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  
1. แต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนแปด 
 1.1 ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีมละ ๒ คน 
  ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททีมละ  ๒ คน 
 1.2 ทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน 
  แต่งค าประพันธ์กลอนแปด  ๓ บท 
 1.3 วิธีการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

กรรมการก าหนดหัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขัน  
ก าหนดเวลาการแต่งค าประพันธ์  ๔๐ นาที ่

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น 
       บทร้อยกรองที่ผิดฉันทลักษณ์ต่อไปนี้ กรรมการจะไม่น าไปตรวจให้คะแนน 

๑) ไม่มีสัมผัสระหว่างวรรค 
๒) ไม่มีสัมผัสระหว่างบท 
๓) ใช้สระเสียงสั้น สัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ ( เช่น ใช้ “ใจ” สัมผัส กับ “กาย”) 
๔) เขียนไม่ครบตามที่ก าหนด 

    บทร้อยกรองที่ไม่ผิดฉันทลักษณ์กรรมการจะน าไปตรวจให้คะแนนโดยมี  หลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
๑) ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน 
๒) ความคิดและเนื้อหา คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 

- ตรงประเด็น หมายความว่า นักเรียนจะต้องใช้หัวข้อที่ก าหนดให้เป็นแกนเรื่อง 
- เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ หมายความว่า เนื้อหาที่นักเรียนเสนอนั้นให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน 
- แนวความคิดท่ีเสนอในเนื้อหาไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง เป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผลและอยู่ในขอบเขต

ของหัวข้อ 
 1.4 สถานที่จัดแข่งขัน  

อาคาร 3 ชั้น 1  โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
 1.5 เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
  คะแนน 70-79 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 60-69 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ ากว่า  60 คะแนนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม 
       ***ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 1.6 ก าหนดการแข่งขัน 

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน  2565  เวลา 11.20 – 1๓.00 
 1.๗ ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดแข่งขัน  



  ครูพชรพลอย พรรณสิงห์  092 4982970 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายละเอียดการแข่งขัน อ่านท านองเสนาะ 

สัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ณ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  

 
1. อ่านท านองเสนาะ 
 1.1 ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีมเดี่ยว 1 คน 
  ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททีมเดี่ยว  1 คน 
 1.2 ทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน 
  อ่านท านองเสนาะ 
 1.3 วิธีการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  1) ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง     ๓0  คะแนน 

2) ถูกต้องตามอักขรวิธี เช่น การอ่านค า, 
การออกเสียงค าควบกล้ า ร, ล ฯลฯ     ๓0  คะแนน 

3) น้ าเสียง เช่น ความไพเราะ ความหนักเบาและความชัดเจน ฯลฯ  ๓0  คะแนน  
4) อารมณ์ความรู้สึกสอดคล้องกับเนื้อหาของบทอาขยาน     ๕  คะแนน 
๕) มีบุคลิกภาพ ความสง่างาม และมีความมั่นใจ      ๕  คะแนน  

 1.4 สถานที่จัดแข่งขัน  
อาคาร 3 ชั้น 1  โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 

 1.5 เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
  คะแนน 70-79 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 60-69 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ ากว่า  60 คะแนนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม 
       ***ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 1.6 ก าหนดการแข่งขัน 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน  2565  เวลา 11.20 – 1๓.00 
 1.๗ ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดแข่งขัน  
  ครูพชรพลอย พรรณสิงห์  092 4982970 
   

 
 
 



 
 
 

บทที่ใช้อ่านท านองเสนาะ ระดับ ชั้น ม.ต้น และ ระดับ ชั้น ม. ปลาย 
 

พระโฉมยงองค์อภยัมณนีาถ  เพลินประพาสพศิดูหมูม่ัจฉา 
เหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมา   ค่อยเคลื่อนคลาคลา้ยคล้ายในสายชล 
ฉนากอยูคู่่ฉนากไม่จากคู่    ขึ้นฟ่องฟพู่นฟองละอองฝน 
ฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวน    บ้างผุดพ่นฟองน้ าบ้างด าจร 
กระโห้เรยีงเคยีงกระโหข้ึ้นโบกหาง  ลอยสลา้งกลางกระแสแลสลอน 
มังกรเกี่ยวเลีย้วลอดกอดมังกร   ประชุมซ่อนแฝงชลขึ้นวนเวียน 

 
 
 
 
 

จากนิทานค้ากลอนเรื่อง พระอภยัมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายละเอียดการแข่งขัน วาดภาพระบายสีวรรณคดีท่านสุนทรภู่ 

สัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ณ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  

 
1. วาดภาพระบายสีวรรณคดีท่านสุนทรภู่ 
 1.1 ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีมเดี่ยว 1 คน 
  ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททีมเดี่ยว  1 คน 
 1.2 ทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน 
  วาดภาพระบายสีวรรณคดีท่านสุนทรภู่ 
 1.3 วิธีการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  1) วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนด      ๒๕  คะแนน 

2) การวางภาพที่เหมาะสม      ๒๕  คะแนน 
3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      ๒๕  คะแนน  
4) ความประณีตสวยงาม         ๒๕  คะแนน 

 1.4 สถานที่จัดแข่งขัน  
ตามท่ีนักเรียนสะดวก 

 1.5 เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
  คะแนน 70-79 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 60-69 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ ากว่า  60 คะแนนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม 
       ***ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 1.6 ก าหนดการแข่งขัน 

ส่งผลงานได้ที่ครู พชรพลอย  พรรณสิงห์ (ห้องงบประมาณ)  
ส่งภายในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน  2565  ก่อน 15.30 น. 

 1.๗ ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดแข่งขัน  
  ครูพชรพลอย พรรณสิงห์  092 4982970 
 
 
หมายเหตุ   หัวข้อวาดภาพระบายสี  เชิดชูครูกลอนสุนทรภู่ 

นักเรียนใช้กระดาษขนาด A4  หรือที่นักเรียนสะดวก (กระดาษชนิดไหนก็ได้) 
  นักเรียนสามารถใช้สีได้ทุกประเภทตามที่นักเรียนถนัด 
   

 


