ที่ ศธ ๐๔๐๒๘/๑๕๔๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต๔
ถนนมิตรภาพ อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๑๐
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การดาเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๑
เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน,ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการแข่งขัน

จานวน

๑

ฉบับ

๒. แบบรายงานผลการแข่งขัน

จานวน

๑

ฉบับ

๓. ตารางการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

จานวน

๑

ฉบับ

ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการจัดแข่งขันทักษะภาษาไทย
ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โดยจัดแข่งขันตามความสามารถในทักษะภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับชั้น
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ขอเชิญชวนให้ทุกกลุ่ม
โรงเรียนได้จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนกลุ่มกิจกรรมละ ๑ คน เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในวันศุกร์ที่ ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต๔ (หอประชุมเขตเก่า) และให้กลุ่มโรงเรียนส่งผลการแข่งขันตามแบบรายการผล
การแข่งขันที่E-mail : kruya_๒๕๒๔@hotmail.co.th ภายในวันพุธ ที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้ประสานงาน
๑. ดร.อุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล โทร. ๐๘-๗๒๒๐-๔๔๔
๒. นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง โทร. ๐๖-๓๗๒๑-๘๗๖๖

๑. รายละเอียดการแข่งขัน
๑.๑ รายการแข่งขัน
รายการแข่งขัน

ป.๑ - ป.๓

ป.๔ - ป.๖

๑. การคัดลายมือ
๒. เรียงร้อยถ้อยความ
๒.๑ การเขียนเรื่องจากภาพ
๒.๒ การเขียนเรียงความ
๓. การย่อความ
๔. การแต่งคาประพันธ์
๔.๑ กลอนสี่
๔.๒ กลอนสุภาพ (กลอนแปด)
๔.๓ อินทรวิเชียรฉันท์
๕. พินิจวรรณคดี









ครูภาษาไทย
และศึกษานิเทศก์
ภาษาไทย
-


-










**
-

บุคคล (เดี่ยว)
บุคคล (เดี่ยว)
บุคคล (เดี่ยว)

-


-







-

บุคคล (เดี่ยว)
บุคคล (เดี่ยว)
บุคคล (เดี่ยว)
บุคคล (เดี่ยว)

ม.๑ - ม.๓*
(สพป.+ สพม.)

ม.๔- ม.๖

ประเภท
บุคคล (เดี่ยว)

* กรณีการส่งผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะตัดสินมอบรางวัลเป็นรางวัลประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยรวมเขตพื้นที่ที่มีโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนสายสามัญ
** ให้ครูภาษาไทยและศึกษานิเทศก์ภาษาไทยเขียนเรียงความ ส่งผลงานโดยตรงมาที่สถาบันภาษาไทย
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
โดยลงทะเบียนไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถือวันทีป่ ระทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ

๑.๒ รายละเอียดการแข่งขันกิจกรรมในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๑
ระดับ ประเภท
รายละเอียด
เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
ประเภทการแข่งขัน “การคัดลายมือ”
ป.๑ - ป.๓
ป.๔ - ป.๖
ม.๑ - ม.๓
ม.๔ - ม.๖

บุคคล
(เดี่ยว)

การดาเนินการแข่งขัน
๑. คัดลายมือตามบทอ่าน
ที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) กาหนดให้
๒. คัดลายมือด้วยตัวบรรจง
ดังนี้
๒.๑ ชั้น ป.๑ - ป.๓
ให้คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด
เว้นบรรทัด โดยใช้ดินสอดา
๒.๒ ชั้น ป.๔ - ป.๖/
ม.๑ - ม.๓ / ม.๔ - ม.๖
ให้คัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ไม่เว้นบรรทัด โดยใช้
ปากกาสีดาหรือสีน้าเงิน
๓. คัดในกระดาษที่ สพฐ.
กาหนดให้
๔. ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง

เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ใช้ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ
(๕๐ คะแนน)
๒ ถูกต้องตามอักขรวิธี (๒๕ คะแนน)
๓. อ่านง่าย เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย
(๒๕ คะแนน)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งผลงาน “การคัดลายมือ”
อันดับที่ ๑ ของเขต
มาที่สถาบันภาษาไทย
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐ โดยลงทะเบียนไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ ภายในวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๑
ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
ทั้งนี้ผลงานที่จัดส่งต้องมีคารับรอง
จากครูประจาชั้นหรือครูผู้ฝึกสอน
และระบุชื่อ-สกุลของนักเรียน
ที่อยู่สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ (ระบุด้านหลังผลงาน)
โดย สพฐ. จะคัดเลือกผลงาน
ระดับเขตเข้าแข่งขันระดับประเทศ
จานวน ๑๐ ผลงาน

ระดับ

ประเภท

ป.๑ - ป.๓

บุคคล
(เดี่ยว)

รายละเอียด
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเภทการแข่งขัน “เรียงร้อยถ้อยความ”
การดาเนินการแข่งขัน
การเขียนเรื่องจากภาพ
๑. เขียนเรื่องจากภาพ
ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กาหนดให้
๒. เขียนด้วยลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
เว้นบรรทัด โดยใช้ดินสอดา
๓. ความยาว ๖ - ๘ บรรทัด
๔. เขียนในกระดาษที่ สพฐ.
กาหนดให้
๕. ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง

เกณฑ์การให้คะแนน
๑. การตั้งชื่อเรื่อง (๑๕ คะแนน)
๑.๑ มีคาที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับภาพ
๑.๒ สื่อความหมายได้ตรงหรือสอดคล้องกับภาพ
๑.๓ ใช้คา วลี ประโยคหรือข้อความ
ถูกต้องตามหลักภาษา
๒. สาระสาคัญของเรื่อง (๔๐ คะแนน)
๒.๑ ลาดับความคิดอย่างต่อเนือ่ ง
๒.๒ นาเสนอเนื้อหาตรงประเด็น
๒.๓ เนื้อหามีความสัมพันธ์กับภาพ
๒.๔ มีความเป็นเหตุผล
๒.๕ มีการนาเสนอแนวคิดใหม่
๓. การใช้ภาษา (๒๕ คะแนน)
๓.๑ เลือกใช้คาถูกต้อง
๓.๒ เขียนเว้นวรรคตอนถูกต้อง
๓.๓ ใช้คาสุภาพ
๓.๔ ใช้ประโยคสื่อความหมายได้
๓.๕ ใช้คาได้สละสลวย
๔. การเขียนสะกดคา (๑๐ คะแนน)
(เขียนผิดซ้าให้นับเป็น ๑ คา)
๕. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย (๑๐ คะแนน)
๕.๑ เขียนตัวอักษรอ่านง่าย
๕.๒ สะอาดเรียบร้อย

หมายเหตุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งผลงาน “การเขียนเรื่องจากภาพ”
อันดับที่ ๑ ของเขต
มาที่สถาบันภาษาไทย
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐ โดยลงทะเบียนไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ ภายในวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๑
ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
ทั้งนี้ผลงานที่จัดส่งต้องมีคารับรอง
จากครูประจาชั้นหรือครูผู้ฝึกสอน
และระบุชื่อ-สกุลของนักเรียน
ที่อยู่สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ (ระบุด้านหลังผลงาน)
โดย สพฐ. จะคัดเลือกผลงาน
ระดับเขตเข้าแข่งขันระดับประเทศ
จานวน ๑๐ ผลงาน

ระดับ

ประเภท

ป.๔ - ป.๖
ม.๑ - ม.๓
ม.๔ - ม.๖

บุคคล
(เดี่ยว)

ครูผู้สอน
ภาษาไทย
และ
ศึกษานิเทศก์
ภาษาไทย

บุคคล
(เดี่ยว)

รายละเอียด
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเภทการแข่งขัน “เรียงร้อยถ้อยความ”
การดาเนินการแข่งขัน
การเขียนเรียงความ
๑. เขียนเรียงความ
ตามประเด็นที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กาหนดให้
๒. เขียนด้วยลายมือ
ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ไม่เว้นบรรทัด โดยใช้
ปากกาสีดาหรือสีน้าเงิน
๒.๑ ป.๔-๖ เขียนความ
ยาว
๑๕ - ๒๐ บรรทัด
๒.๒ ม.๑-๓ เขียนความ
ยาว
๒๐ - ๒๕ บรรทัด
๒.๓ ม.๔ -๖ เขียนความยาว
๒๕ - ๓๐ บรรทัด
๓. เขียนในกระดาษที่ สพฐ.
กาหนดให้
๔. ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง
การดาเนินการแข่งขัน
การเขียนเรียงความ
๑. เขียนเรียงความ
ตามประเด็นที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กาหนดให้
๒. เขียนด้วยลายมือ
ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ไม่เว้นบรรทัด โดยใช้
ปากกาสีดาหรือสีน้าเงิน
๓. ความยาว๒๕ - ๓๐
บรรทัด
๔. เขียนในกระดาษที่ สพฐ.
กาหนดให้

หมายเหตุ

เกณฑ์การให้คะแนน
๑. การตั้งชื่อเรื่องสอดคล้องกับประเด็น
ที่กาหนด (๑๐ คะแนน)
๒. เนื้อเรื่อง (๔๐ คะแนน)
๒.๑ ลาดับข้อความและความคิดต่อเนื่อง
สอดคล้องกันตลอดเรื่อง
๒.๒ แสดงเหตุและผลอย่างสมเหตุผล
๒.๓ ยกตัวอย่าง อ้างอิงประกอบ
มีสานวนโวหาร สุภาษิต คาคม
ตัวเลข สถิติ บุคคล ฯลฯ ได้เหมาะสม
๓. รูปแบบ มีสว่ นนา เนื้อเรื่อง สรุป (๕ คะแนน)
๔. การเขียนถูกต้องตามอักขรวิธี (การสะกดคา
เว้นวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน)(๑๕ คะแนน)
๕. ความยาวของเรื่องตามกาหนด
(๕ คะแนน)
๖. การใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้อง
ตามลักษณะวิธเี ขียนอักษรไทย(๑๕ คะแนน)
๗. ความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ
(๑๐ คะแนน)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผล
งาน“การเขียนเรียงความ”อันดับที่
๑ ของเขต มาที่สถาบันภาษาไทย
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดาเนิน
นอก เขตดุสติ กทม. ๑๐๓๐๐ โดย
ลงทะเบียนไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ภายใน
วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๑ ถือวันที่ประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นสาคัญ ทั้งนี้ผลงานที่จัดส่ง
ต้องมีคารับรองจากครูประจาชั้นหรือ
ครูผู้ฝึกสอน และระบุชื่อ-สกุลของ
นักเรียน ที่อยู่สถานศึกษา เบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (ระบุด้านหลัง
ผลงาน) โดย สพฐ. จะคัดเลือก
ผลงานระดับเขตเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศ จานวน ๑๐ ผลงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
๑. การตั้งชื่อเรื่องสอดคล้องกับประเด็น
ที่กาหนด (๑๐ คะแนน)
๒. เนื้อเรื่อง (๔๐ คะแนน)
๒.๑ ลาดับข้อความและความคิดต่อเนื่อง
สอดคล้องกันตลอดเรื่อง
๒.๒ แสดงเหตุและผลอย่างสมเหตุผล
๒.๓ ยกตัวอย่าง อ้างอิงประกอบ
มีสานวนโวหาร สุภาษิต คาคม
ตัวเลข สถิติ บุคคล ฯลฯ ได้เหมาะสม
๓. รูปแบบ มีสว่ นนา เนื้อเรื่อง สรุป (๕ คะแนน)
๔. การเขียนถูกต้องตามอักขรวิธี (การสะกดคา
เว้นวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน)(๑๕ คะแนน)
๕. ความยาวของเรื่องตามกาหนด (๕ คะแนน)
๖. การใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้อง
ตามลักษณะวิธเี ขียนอักษรไทย(๑๕ คะแนน)
๗. ความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ
(๑๐ คะแนน)

ครูและศึกษานิเทศก์
ส่งผลงานโดยตรงมาที่
สถาบันภาษาไทย
สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต กทม.
๑๐๓๐๐ โดยลงทะเบียนไปรษณีย์ด่วน
พิเศษ ภายในวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๑
ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
ทั้งนี้ผลงานที่จัดส่งต้องระบุชื่อ-สกุล
ของผู้เขียนเรียงความ ที่อยู่สถานศึกษา/
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
(ระบุด้านหลังผลงาน) โดย สพฐ. จะ
คัดเลือกผลงานระดับเขตเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศ จานวน ๑๐ ผลงาน ซึ่ง
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก สพฐ.จะ
ประสานแจ้งถึงครูผสู้ อนและ
ศึกษานิเทศก์ที่ส่งผลงานโดยตรง

ระดับ

ประเภท

รายละเอียด

เกณฑ์การให้คะแนน
ประเภทการแข่งขัน “การย่อความ”

ป.๔ - ป.๖
ม.๑ - ม.๓
ม.๔ - ม.๖

บุคคล
(เดี่ยว)

การดาเนินการแข่งขัน
การเขียนย่อความ
๑. เขียนย่อความ
ตามบทอ่านที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กาหนดให้
๒. เขียนด้วยลายมือ
ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ไม่เว้นบรรทัด โดยใช้ปากกา
สีดาหรือสีน้าเงิน
๓. เขียนในกระดาษที่ สพฐ.
กาหนดให้
๔. ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง

เกณฑ์การให้คะแนน
๑. การเขียนคาขึ้นต้น มีส่วนประกอบถูกต้อง
ตามรูปแบบ (๑๕ คะแนน)
๒. การเขียนเนื้อความ (๔๐ คะแนน)
๒.๑ มีประเด็นสาคัญครบตามแนวคาตอบ
๒.๒ ไม่ขยายความคิดเกินประเด็นสาคัญ
๒.๓ ไม่เพิ่มประเด็นความคิดนอกเหนือ
จากประเด็นสาคัญ
๒.๔ ลาดับเนื้อความเป็นเหตุผล
๓. การใช้ภาษา (๒๕ คะแนน)
๓.๑ ย่อหน้าและเว้นวรรคตอนถูกต้อง
๓.๒ ใช้คาถูกต้องตามบริบท
๓.๓ ใช้คาเชื่อมได้เหมาะสมกับเนื้อความ
๓.๔ ใช้ภาษาระดับเดียวกัน
๓.๕ ใช้ภาษาระดับกึ่งทางการขึ้นไป
ไม่ใช้ภาษาพูดหรือภาษาถิ่น
๔. การเขียนสะกดคา (๑๐ คะแนน)
(เขียนผิดซ้า ให้นับเป็น ๑ คา)
๕. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย (๑๐ คะแนน)
๕.๑ เขียนตัวอักษรอ่านง่าย
๕.๒ สะอาดเรียบร้อย

หมายเหตุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งผลงาน“การเขียนย่อความ”
อันดับที่ ๑ ของเขต
มาที่สถาบันภาษาไทย
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐ โดยลงทะเบียนไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ ภายในวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๑
ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
ทั้งนี้ผลงานที่จัดส่งต้องมีคารับรอง
จากครูประจาชั้นหรือครูผู้ฝึกสอน
และระบุชื่อ-สกุลของนักเรียน
ที่อยู่สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ (ระบุด้านหลังผลงาน)
โดย สพฐ. จะคัดเลือกผลงานระดับ
เขตเข้าแข่งขันระดับประเทศ จานวน
๑๐ ผลงาน

ระดับ

ประเภท

ป.๔ - ป.๖
ม.๑ - ม.๓
ม.๔ - ม.๖

บุคคล
(เดี่ยว)

รายละเอียด
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเภทการแข่งขัน “การแต่งคาประพันธ์”
การดาเนินการแข่งขัน
๑. แต่งคาประพันธ์
ตามประเด็นและจานวนบท
ที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กาหนดให้
1.1 ชั้น ป.๔ - ป.๖
ให้แต่งกลอนสี่
1.2 ชั้น ม.๑ - ม.๓
ให้แต่งกลอนสุภาพ
(กลอนแปด)
1.3 ชั้น ม.๔ - ม.๖
ให้แต่งอินทรวิเชียรฉันท์
๒. เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด ไม่เว้นบรรทัด
โดยใช้ปากกาสีดา
หรือสีน้าเงิน
๓. เขียนในกระดาษที่ สพฐ.
กาหนดให้
๔. ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง

เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี (๒๐ คะแนน)
๑.๑ การเขียนสะกดคา
๑.๒ การใช้สัมผัสซ้า
๒. ความคิดและเนื้อหา (๔๐ คะแนน)
๒.๑ ตั้งชื่อเรื่องสอดคล้องกับเรือ่ ง
๒.๒ ตรงประเด็น ใช้หัวข้อที่กาหนดให้
เป็นแกนเรื่อง
๒.๓ เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ เนื้อหา
ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน
๒.๔ เสนอแนวคิดแปลกใหม่ แนวความคิด
ที่เสนอในเนื้อหาไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง
มีเหตุผล และอยู่ในขอบเขต
ของประเด็นที่กาหนด
๓. กวีโวหาร (๔๐ คะแนน)
๓.๑ เลือกใช้คาเหมาะสมกับเนือ้ หา
และบริบท
๓.๒ เล่นสัมผัสอักษร เล่นคา ไพเราะ
สละสลวย และราบรื่น
๓.๓ ใช้โวหารต่าง ๆ ส่งเสริมเนื้อหาให้มี
ความหมายลึกซึ้งกินใจ เช่น
กล่าวเปรียบเทียบ ใช้บุคลาธิษฐาน
เป็นต้น
* บทร้อยกรองที่ผิดฉันทลักษณ์ต่อไปนี้
กรรมการจะไม่นาไปตรวจให้คะแนน
๑. ไม่มีสมั ผัสระหว่างวรรค
๒. ไม่มีสมั ผัสระหว่างบท
๓. ใช้สระเสียงสั้นสัมผัสกับสระเสียงยาว
เป็นสัมผัสบังคับ เช่น ใจ สัมผัส กาย
๔. กรณีแต่งฉันท์ วางคาครุ - ลหุ
ไม่ถูกตาแหน่ง
๕. แต่งไม่ครบตามจานวนบทที่กาหนดให้

หมายเหตุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งผลงาน “การแต่งคาประพันธ์”
อันดับที่ ๑ ของเขต
มาที่สถาบันภาษาไทย
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐ โดยลงทะเบียนไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ ภายในวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๑
ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
ทั้งนี้ผลงานที่จัดส่งต้องมีคารับรอง
จากครูประจาชั้นหรือครูผู้ฝึกสอน
และระบุชื่อ-สกุลของนักเรียน
ที่อยู่สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ (ระบุด้านหลังผลงาน)
โดย สพฐ. จะคัดเลือกผลงานระดับ
เขตเข้าแข่งขันระดับประเทศ จานวน
๑๐ ผลงาน

ระดับ

ประเภท

ม.๑ - ม.๓
ม.๔ - ม.๖

บุคคล
(เดี่ยว)

รายละเอียด
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเภทการแข่งขัน “พินิจวรรณคดี”
การดาเนินการแข่งขัน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ตอบคาถามจากข้อสอบ
ตรวจให้คะแนนตามเฉลย
การอ่านจากวรรณคดี
หรือแนวคาตอบที่ สพฐ. กาหนดให้
ที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กาหนดให้
๒. ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง

หมายเหตุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งผลงาน “พินิจวรรณคดี”
อันดับที่ ๑ ของเขต
มาที่สถาบันภาษาไทย
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดาเนินนอก
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โดยลงทะเบียน
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
ภายในวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๑
ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
ทั้งนี้ผลงานที่จัดส่งต้องมีคารับรอง
จากครูประจาชั้นหรือครูผู้ฝึกสอน
และระบุชื่อ-สกุลของนักเรียน
ที่อยู่สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้
(ระบุด้านหลังผลงาน)
โดย สพฐ. จะคัดเลือกผลงานระดับเขต
เข้าแข่งขันระดับประเทศ จานวน ๑๐
ผลงาน

๒. แบบรายงานผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
กลุ่มโรงเรียน..................................................อาเภอ............................. จังหวัด...........................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

รายการ
การแข่งขันการคัดลายมือชั้นป.๑ – ป.๓
การแข่งขันการคัดลายมือชั้นป.๔ – ป.๖
การแข่งขันการคัดลายมือชั้นม.๑ – ม.๓
การแข่งขัน“การเขียนเรื่องจากภาพ”
ชั้นป.๑ – ป.๓
๕.
การแข่งขัน “การเขียนเรียงความ”
ชั้นป.๔ – ป.๖
๖. การแข่งขัน “การเขียนเรียงความ”ชั้นม.๑ – ม.๓
๗.
การแข่งขัน “การย่อความ”ชั้นป.๔ – ป.๖
๘.
การแข่งขัน “การย่อความ”ชั้นม.๑ – ม.๓
๙.
การแข่งขัน “การแต่งคาประพันธ์:กลอนสี่”
ชั้นป.๔ – ป.๖
๑๐. การแข่งขัน “การแต่งคาประพันธ์:กลอนสุภาพ”
ชั้นม.๑ – ม.๓
๑๑.
การแข่งขัน “พินิจวรรณคดี”ชั้นม.๑ – ม.๓

ชื่อ – สกุล

ส่งผลการแข่งขันตามแบบรายผลการแข่งขันที่ E-mail : kruya_๒๕๒๔@hotmail.co.th
ภายในวันพุธ ที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงเรียน

ครูผู้ฝึกสอน

หมายเหตุ

ที่

เวลา

รายการ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐น.

การแข่งขันการคัดลายมือชั้นป.๑ – ป.๓
การแข่งขันการคัดลายมือชั้นป.๔ – ป.๖
การแข่งขันการคัดลายมือชั้นม.๑ – ม.๓
การแข่งขัน“การเขียนเรื่องจากภาพ” ชั้นป.๑ – ป.๓
การแข่งขัน “การเขียนเรียงความ”ชั้นป.๔ – ป.๖
การแข่งขัน “การเขียนเรียงความ”ชั้นม.๑ – ม.๓
การแข่งขัน “การย่อความ”ชั้นป.๔ – ป.๖
การแข่งขัน “การย่อความ”ชั้นม.๑ – ม.๓
การแข่งขัน “การแต่งคาประพันธ์:กลอนสี่”ชั้นป.๔ – ป.๖
การแข่งขัน “การแต่งคาประพันธ์:กลอนสุภาพ”ชั้นม.๑ – ม.๓
การแข่งขัน “พินิจวรรณคดี”ชั้นม.๑ – ม.๓
รวม ๑๑ รายการ

หมายเหตุ ลงทะเบียนห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้ประสานงาน ๑. ดร.อุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล โทร. ๐๘-๗๒๒๐-๔๔๔๙
๒. นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง โทร. ๐๖-๓๗๒๑-๘๗๖๖

สถานที่

ประเภท

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ๘๐ พรรษาฯ

๓. ตารางการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
วันศุกร์ ที่ ๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
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พิธีเปิด ๐๙.๐๐ น.

จานวนผู้เข้าแข่งขัน/
รายการ
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