
    

 

 
 
 
 
  

      
      
      
      
      

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/  แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
       

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต ้ คร้ังที่  12  ประจ าปี  2559 

“หาดใหญ่วิชาการ” 
       

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
       

ก าหนดจัดงานระหว่างวันที ่22 - 24  มิถุนายน  2559 
ณ  เทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/  แข่งขันทกัษะทางวิชาการ 
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับภาคใต้  คร้ังท่ี  12  ประจ าปี 2559 

"หาดใหญ่วิชาการ" 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

ที ่ ช่ือ - กิจกรรม ช้ันท่ีแข่งขัน 
จ ำนวน เวลำที่ใช้ 

แนวทำง/กำรแข่งขันและอุปกรณ ์ เกณฑ์กำรตัดสิน หมำยเหต ุผู้เข้ำ
แข่งขัน เข้ำแข่งขัน 

1 กล่ำวสุนทรพจน ์ 1  คน ผู้เข้ำประกวดใช้ 1. ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยชุดนักเรยีนตำมระเบียบของ เกณฑ์กำรให้คะแนน  50 คะแนน 
คัดเลือก
ระดับประเทศ 

   - ระดับชั้น ป.4 - ป.6   เวลำกลำ่ว ต้นสังกัด (ใช้เกณฑ์ของกรมฯ) ภำคละ 3 ทีม 
      สุนทรพจน ์ 2. ผู้เข้ำประกวดจับสลำกเพื่อจดัล ำดับ ก่อนกำรประกวด 1.โครงสรำ้งกำรพูด (ค ำน ำ เนื้อเรือ่ง   
      ภำยในเวลำ 30 นำที กำรด ำเนินเรื่อง กำรสรุป เวลำ) 18 คะแนน   
      5  นำที 3. หัวข้อในกำรกล่ำวสุนทรพจน ์(จะประกาศให้ทราบ 2.ศิลปะกำรน ำเสนอ              15 คะแนน   
        ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 15 วัน ทางเว็บไซต์) 3.ควำมคิด                          12 คะแนน   
          4.บุคลิกภำพ                         5 คะแนน   

2 กล่ำวสุนทรพจน ์ 1  คน ผู้เข้ำประกวดใช้ 1. ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยชุดนักเรยีนตำมระเบียบของ เกณฑ์กำรให้คะแนน  50 คะแนน 
คัดเลือก
ระดับประเทศ 

   - ระดับชั้น ม.1 - ม.3   เวลำกลำ่ว ตน้สังกัด (ใช้เกณฑ์ของกรมฯ) ภำคละ 3 ทีม 
      สุนทรพจน ์ 2. ผู้เข้ำประกวดจับสลำกเพื่อจดัล ำดับ ก่อนกำรประกวด 1.โครงสรำ้งกำรพูด (ค ำน ำ เนื้อเรือ่ง   
      ภำยในเวลำ 30 นำที กำรด ำเนินเรื่อง กำรสรุป เวลำ) 18 คะแนน   
      5  นำที 3. หัวข้อในกำรกล่ำวสุนทรพจน ์(จะประกาศให้ทราบ 2.ศิลปะกำรน ำเสนอ              15 คะแนน   
        ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 15 วัน ทางเว็บไซต์) 3.ควำมคิด                          12 คะแนน   
          4.บุคลิกภำพ                         5 คะแนน   

3 กล่ำวสุนทรพจน ์ 1  คน ผู้เข้ำประกวดใช้ 1. ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยชุดนักเรยีนตำมระเบียบของ เกณฑ์กำรให้คะแนน  50 คะแนน 
คัดเลือก
ระดับประเทศ 

   - ระดับชั้น ม.4 - ม.6   เวลำกลำ่ว ต้นสังกัด (ใช้เกณฑ์ของกรมฯ) ภำคละ 3 ทีม 
      สุนทรพจน ์ 2. ผู้เข้ำประกวดจับสลำกเพื่อจดัล ำดับ ก่อนกำรประกวด 1.โครงสรำ้งกำรพูด (ค ำน ำ เนื้อเรือ่ง   
      ภำยในเวลำ 30 นำที กำรด ำเนินเรื่อง กำรสรุป เวลำ) 18 คะแนน   



      5  นำที 3. หัวข้อในกำรกล่ำวสุนทรพจน ์(จะประกาศให้ทราบ 2.ศิลปะกำรน ำเสนอ              15 คะแนน   
        ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 15 วัน ทางเว็บไซต์) 3.ควำมคิด                          12 คะแนน   
          4.บุคลิกภำพ                         5 คะแนน   

       
       
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

ที ่ ช่ือ - กิจกรรม ช้ันท่ีแข่งขัน 
จ ำนวน เวลำที่ใช้ 

แนวทำง/กำรแข่งขันและอุปกรณ ์ เกณฑ์กำรตัดสิน หมำยเหต ุผู้เข้ำ
แข่งขนั เข้ำแข่งขัน 

4 คัดลำยมือภำษำไทย 1 คน 60 นำที 1. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจัดเตรียมกระดำษให ้ เกณฑ์กำรให้คะแนน  50 คะแนน คัดเลือกระดับ 

   - ระดับชั้น ป.1 - ป.3     2. ผู้เข้ำแข่งขันจัดเตรียมดินสอ 2B และอุปกรณ์อื่น ๆ  (ใช้เกณฑ์ของกรมฯ) ประเทศ 
        มำเอง 1. ตัวอักษรตรงเรยีบ  กำรวำงสระ ภำคละ 3 ทีม 
        3. บทควำมหรือบทร้อยกรองที่ใช้ส ำหรับคัดลำยมือ     วรรณยุกต ์ ช่องไฟถูกต้อง 10 คะแนน   

        
กรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดและแจกใหผู้้เข้ำแข่งขันในวัน
แข่งขัน 2. ควำมสวยงำมถูกต้องตำมรูปแบบ   

        4. คัดลำยมือแบบตัวบรรจงเตม็บรรทัด  1 จบ     10 คะแนน   
        5. รูปแบบกำรคัดลำยมือใช้ตำมแบบกระทรวงศึกษำธิกำร 3. ควำมสะอำด   10  คะแนน   
        (แบบตัวกลม หรือ ตัวมน   มีส่วนโค้ง หัวกลม) 4. สะกดค ำถูกต้อง  10 คะแนน   
        6. ผลงำนท่ีไมเ่สร็จสมบูรณ์ตำมก ำหนดเวลำ  5. เสร็จทันเวลำที่ก ำหนด 10 คะแนน   
        คณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำ     

5 คัดลำยมือภำษำไทย 1 คน 60 นำที 1. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจัดเตรียมกระดำษให ้ เกณฑ์กำรให้คะแนน  50 คะแนน คัดเลือกระดับ 
   - ระดับชั้น ป.4 - ป.6     2. ผู้เข้ำแข่งขันจัดเตรียม ปากกาสีน้ าเงิน  และอุปกรณ ์ (ใช้เกณฑ์ของกรมฯ) ประเทศ 
        อื่นๆ มำเอง 1. ตัวอักษรตรงเรยีบ  กำรวำงสระ ภำคละ 3 ทีม 
        3. บทควำมหรือบทร้อยกรองที่ใช้ส ำหรับคัดลำยมือ     วรรณยุกต ์ ช่องไฟถูกต้อง 10 คะแนน   

        
กรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดและแจกใหผู้้เข้ำแข่งขันในวัน
แข่งขัน 2. ควำมสวยงำมถูกต้องตำมรูปแบบ   

        4. คัดลำยมือแบบตัวบรรจงเตม็บรรทัด  1 จบ     10 คะแนน   
        5. รูปแบบกำรคัดลำยมือใช้ตำมแบบกระทรวงศึกษำธิกำร 3. ควำมสะอำด   10  คะแนน   
        (แบบตัวกลม หรือ ตัวมน   มีส่วนโค้ง หัวกลม) 4. สะกดค ำถูกต้อง  10 คะแนน   
        6. ผลงำนท่ีไมเ่สร็จสมบูรณ์ตำมก ำหนดเวลำ  5. เสร็จทันเวลำที่ก ำหนด 10 คะแนน   
    คณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำ   



              

   
 
    

       

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

ที ่ ช่ือ - กิจกรรม ช้ันท่ีแข่งขัน 
จ ำนวน เวลำที่ใช้ 

แนวทำง/กำรแข่งขันและอุปกรณ ์ เกณฑ์กำรตัดสิน หมำยเหต ุผู้เข้ำ
แข่งขัน เข้ำแข่งขัน 

6 คัดลำยมือภำษำไทย 1 คน 60 นำที 1. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจัดเตรียมกระดำษให ้ เกณฑ์กำรให้คะแนน  50 คะแนน คัดเลือกระดับ 
   - ระดับชั้น ม.1 - ม.3     2. ผู้เข้ำแข่งขันจัดเตรียม ปากกาสีน้ าเงิน  และอุปกรณ ์ (ใช้เกณฑ์ของกรมฯ) ประเทศ 
        อื่นๆ มำเอง 1. ตัวอักษรตรงเรยีบ  กำรวำงสระ ภำคละ 3 ทีม 
        3. บทควำมหรือบทร้อยกรองที่ใช้ส ำหรับคัดลำยมือ     วรรณยุกต ์ ช่องไฟถูกต้อง 10 คะแนน   

        
กรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดและแจกใหผู้้เข้ำแข่งขันในวัน
แข่งขัน 2. ควำมสวยงำมถูกต้องตำมรูปแบบ   

        4. คัดลำยมือแบบตัวบรรจงเตม็บรรทัด  1 จบ     10 คะแนน   
        5. รูปแบบกำรคัดลำยมือใช้ตำมแบบกระทรวงศึกษำธิกำร 3. ควำมสะอำด   10  คะแนน   
        (แบบตัวกลม หรือ ตัวมน   มีส่วนโค้ง หัวกลม) 4. สะกดค ำถูกต้อง  10 คะแนน   
        6. ผลงำนท่ีไมเ่สร็จสมบูรณ์ตำมก ำหนดเวลำ  5. เสร็จทันเวลำที่ก ำหนด 10 คะแนน   
        คณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำ     
7 คัดลำยมือภำษำไทย 1 คน 60 นำที 1. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจัดเตรียมกระดำษให ้ เกณฑ์กำรให้คะแนน  50 คะแนน คัดเลือกระดับ 
   - ระดับชั้น ม.4 - ม.6     2. ผู้เข้ำแข่งขันจัดเตรียม ปากกาสีน้ าเงิน  และอุปกรณ ์ (ใช้เกณฑ์ของกรมฯ) ประเทศ 
        อื่นๆ มำเอง 1. ตัวอักษรตรงเรยีบ  กำรวำงสระ ภำคละ 3 ทีม 
        3. บทควำมหรือบทร้อยกรองที่ใช้ส ำหรับคัดลำยมือ     วรรณยุกต ์ ช่องไฟถูกต้อง 10 คะแนน   

        
กรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดและแจกใหผู้้เข้ำแข่งขันในวัน
แข่งขัน 2. ควำมสวยงำมถูกต้องตำมรูปแบบ   

        4. คัดลำยมือแบบตัวบรรจงเตม็บรรทัด  1 จบ     10 คะแนน   
        5. รูปแบบกำรคัดลำยมือใช้ตำมแบบกระทรวงศึกษำธิกำร 3. ควำมสะอำด   10  คะแนน   
        (แบบตัวกลม หรือ ตัวมน   มีส่วนโค้ง หัวกลม) 4. สะกดค ำถูกต้อง  10 คะแนน   
        6. ผลงำนท่ีไมเ่สร็จสมบูรณ์ตำมก ำหนดเวลำ  5. เสร็จทันเวลำที่ก ำหนด 10 คะแนน   
    คณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำ   



8 อ่ำนบทร้อยกรอง 1 คน  - 1. คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดบทร้อยกรอง  เกณฑ์กำรให้คะแนน  100 คะแนน   
   - ระดับชั้น ป.1 - ป.3     2. ก ำหนดให้อ่ำน "กลอนสี"่ 1. อ่ำนถูกต้องตำมอักขรวิธี 30 คะแนน   
         2. กำรเว้นวรรคตอนถูกต้อง 25 คะแนน   
          3. น้ ำเสียง/อำรมณ์กำรอ่ำน 25 คะแนน   
          4. บุคลิก/ท่ำทำง  20 คะแนน   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
    

ที ่ ช่ือ - กิจกรรม ช้ันท่ีแข่งขัน 
จ ำนวน เวลำที่ใช้ 

แนวทำง/กำรแข่งขันและอุปกรณ ์ เกณฑ์กำรตัดสิน หมำยเหต ุผู้เข้ำ
แข่งขัน เข้ำแข่งขัน 

9 อ่ำนบทร้อยกรอง 1 คน  - 1. คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดบทร้อยกรอง  เกณฑ์กำรให้คะแนน  100 คะแนน   
   - ระดับชั้น ป.4 - ป.6     2. ก ำหนดให้อ่ำน "กำพย์ยำนี 11" 1. อ่ำนถูกต้องตำมอักขรวิธี 30 คะแนน   
         2. กำรเว้นวรรคตอนถูกต้อง 25 คะแนน   
          3. น้ ำเสียง/อำรมณ์กำรอ่ำน 25 คะแนน   
          4. บุคลิก/ท่ำทำง  20 คะแนน   

10 อ่ำนบทร้อยกรอง 1 คน  - 1. คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดบทร้อยกรอง  เกณฑ์กำรให้คะแนน  100 คะแนน   
   - ระดับชั้น ม.1 - ม.3     2. ก ำหนดให้อ่ำน "กลอนสุภำพ" 1. อ่ำนถูกต้องตำมอักขรวิธี 30 คะแนน   
         2. กำรเว้นวรรคตอนถูกต้อง 25 คะแนน   
          3. น้ ำเสียง/อำรมณ์กำรอ่ำน 25 คะแนน   
          4. บุคลิก/ท่ำทำง  20 คะแนน   

11 อ่ำนบทร้อยกรอง 1 คน  - 1. คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดบทร้อยกรอง  เกณฑ์กำรให้คะแนน  100 คะแนน   
   - ระดับชั้น ม.4 - ม.6     2. ก ำหนดให้อ่ำน "โคลงสีสุ่ภำพ" 1. อ่ำนถูกต้องตำมอักขรวิธี 30 คะแนน   

         2. กำรเว้นวรรคตอนถูกต้อง 25 คะแนน   
          3. น้ ำเสียง/อำรมณ์กำรอ่ำน 25 คะแนน   
          4. บุคลิก/ท่ำทำง  20 คะแนน   

12 เขียนเรื่องจำกภำพ 1 คน 60 นำที 1. กรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดภำพในกำรแข่งขัน เกณฑ์กำรให้คะแนน  100 คะแนน   
   - ระดับชั้น ป.1 - ป.3     และจะแจ้งให้ทรำบในวันแข่งขัน 1. เนื้อหำสำระ  25 คะแนน   
        2. ควำมยำวของเนื้อเรื่อง ไม่ต่ ำกว่ำ 10 บรรทัด 2. กำรใช้โวหำรในกำรเขียน 30 คะแนน   
        3. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจัดเตรียมกระดำษมีบรรทัดให ้ 3. กำรเขียนสะกดค ำถูกต้อง 10 คะแนน   
          4. ควำมคิดสร้ำงสรรค์และข้อคิดที่ได้จำก   
              เรื่อง  25 คะแนน   



          5. รูปแบบ  10 คะแนน   

13 เขียนเรียงควำม 1 คน 60 นำที 1. กรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดชื่อเรื่องในกำรแข่งขันใน เกณฑ์กำรให้คะแนน  100 คะแนน   
   - ระดับชั้น ป.4 - ป.6     กำรแข่งขันและจะแจ้งให้ทรำบในวันแข่งขัน 1. เนื้อหำสำระ  25 คะแนน   
        2. ควำมยำวของเนื้อเรื่อง ไม่ต่ ำกว่ำ 15 บรรทัด 2. กำรใช้โวหำรในกำรเขียน 30 คะแนน   
        3. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจัดเตรียมกระดำษมีบรรทัดให ้ 3. กำรเขียนสะกดค ำถูกต้อง 10 คะแนน   
         

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

ที ่ ช่ือ - กิจกรรม ช้ันท่ีแข่งขัน 
จ ำนวน เวลำที่ใช้ 

แนวทำง/กำรแข่งขันและอุปกรณ ์ เกณฑ์กำรตัดสิน หมำยเหต ุผู้เข้ำ
แข่งขัน เข้ำแข่งขัน 

         4. ควำมคิดสร้ำงสรรค์และข้อคิดที่ได้จำก   
              เรื่อง  25 คะแนน   
          5. รูปแบบ  10 คะแนน   

14 เขียนเรียงควำม 1 คน 60 นำที 1. กรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดชื่อเรื่องในกำรแข่งขันใน เกณฑ์กำรให้คะแนน  100 คะแนน   
   - ระดับชั้น ม.1 - ม.3     กำรแข่งขันและจะแจ้งให้ทรำบในวันแข่งขัน 1. เนื้อหำสำระ  25 คะแนน   
        2. ควำมยำวของเนื้อเรื่อง ไม่ต่ ำกว่ำ 20 บรรทัด 2. กำรใช้โวหำรในกำรเขียน 30 คะแนน   
        3. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจัดเตรียมกระดำษมีบรรทัดให ้ 3. กำรเขียนสะกดค ำถูกต้อง 10 คะแนน   
          4. ควำมคิดสร้ำงสรรค์และข้อคิดที่ได้จำก   
              เรื่อง  25 คะแนน   
          5. รูปแบบ  10 คะแนน   

15 เขียนเรียงควำม 1 คน 60 นำที 1. กรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดชื่อเรื่องในกำรแข่งขันใน เกณฑ์กำรให้คะแนน  100 คะแนน   

  - ระดับชั้น ม.4 - ม.6     กำรแข่งขันและจะแจ้งให้ทรำบในวันแข่งขัน 1. เนื้อหำสำระ  25 คะแนน   

        2. ควำมยำวของเนื้อเรื่อง ไม่ต่ ำกว่ำ 25 บรรทัด 2. กำรใช้โวหำรในกำรเขียน 30 คะแนน   

        3. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจัดเตรียมกระดำษมีบรรทัดให ้ 3. กำรเขียนสะกดค ำถูกต้อง 10 คะแนน   

          4. ควำมคิดสร้ำงสรรค์และข้อคิดที่ได้จำก   

              เรื่อง  25 คะแนน   
          5. รูปแบบ  10 คะแนน   

16 แต่งบทร้อยกรอง 1 คน 60 นำที 1. คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดชื่อเรื่องในกำรแข่งขันและ เกณฑ์กำรให้คะแนน  100 คะแนน   
   - ระดับชั้น ป.4 - ป.6     จะแจ้งให้ทรำบในวันแข่งขัน 1. เนื้อหำสำระ   20 คะแนน   
        2. ก ำหนดให้แต่ง "กำพย์ยำนี 11"  จ ำนวน 3 บท 2. กำรเลือกสรรค ำ  20 คะแนน   



        3. ผลงำนท่ีไมเ่สร็จสมบูรณ์ตำมเวลำที่คณะกรรมกำร 3. ควำมคิดสร้ำงสรรค/์ข้อคิด 20 คะแนน   
        ก ำหนด จะไม่พิจำรณำ 4. กำรเขียนสะกดค ำถูกต้อง 10 คะแนน   
        4. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจัดเตรียมกระดำษให ้ 5. รูปแบบ/ฉันทลักษณ ์ 20 คะแนน   
        6. ควำมต่อเนื่องของเนื้อเรื่อง 10 คะแนน   

           
              

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

ที ่ ช่ือ - กิจกรรม ช้ันท่ีแข่งขัน 
จ ำนวน เวลำที่ใช้ 

แนวทำง/กำรแข่งขันและอุปกรณ ์ เกณฑ์กำรตัดสิน หมำยเหต ุผู้เข้ำ
แข่งขัน เข้ำแขง่ขัน 

17 แต่งบทร้อยกรอง 1 คน 60 นำที 1. คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดชื่อเรื่องในกำรแข่งขันและ เกณฑ์กำรให้คะแนน  100 คะแนน   
   - ระดับชั้น ม.1 - ม.3     จะแจ้งให้ทรำบในวันแข่งขัน 1. เนื้อหำสำระ   20 คะแนน   
        2. ก ำหนดให้แต่ง "กลอนสุภำพ"  จ ำนวน 3 บท 2. กำรเลือกสรรค ำ  20 คะแนน   
        3. ผลงำนท่ีไมเ่สร็จสมบูรณ์ตำมเวลำที่คณะกรรมกำร 3. ควำมคิดสร้ำงสรรค/์ข้อคิด 20 คะแนน   
        ก ำหนด จะไม่พิจำรณำ 4. กำรเขียนสะกดค ำถูกต้อง 10 คะแนน   
        4. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจัดเตรียมกระดำษให ้ 5. รูปแบบ/ฉันทลักษณ ์ 20 คะแนน   
          6. ควำมต่อเนื่องของเนื้อเรื่อง 10 คะแนน   

18 แต่งบทร้อยกรอง 1 คน 60 นำที 1. คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดชื่อเรื่องในกำรแข่งขันและ เกณฑ์กำรให้คะแนน  100 คะแนน   
   - ระดับชั้น ม.4 - ม.6     จะแจ้งให้ทรำบในวันแข่งขัน 1. เนื้อหำสำระ   20 คะแนน   
        2. ก ำหนดให้แต่ง "โคลงสีสุ่ภำพ"  จ ำนวน 2 บท 2. กำรเลือกสรรค ำ  20 คะแนน   
        3. ผลงำนท่ีไมเ่สร็จสมบูรณ์ตำมเวลำที่คณะกรรมกำร 3. ควำมคิดสร้ำงสรรค/์ข้อคิด 20 คะแนน   
        ก ำหนด จะไม่พิจำรณำ 4. กำรเขียนสะกดค ำถูกต้อง 10 คะแนน   

        4. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจัดเตรียมกระดำษให ้ 5. รูปแบบ/ฉันทลักษณ ์ 20 คะแนน   
          6. ควำมต่อเนื่องของเนื้อเรื่อง 10 คะแนน   
              

19 อัจฉริยภำพทำงภำษำไทย 1 คน 60 นำที 1. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจัดเตรียมข้อสอบโดยใช้เนื้อหำ 1. คะแนน  100 คะแนน   
   - ระดับชั้น ป.1 - ป.3     สำระทีส่อดคล้องตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
        แต่ละระดบัช้ัน       
        2. ข้อสอบจ ำนวน 40 ข้อ เน้นตัวช้ีวัด ป.2     

20 อัจฉริยภำพทำงภำษำไทย 1 คน 60 นำที 1. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจัดเตรียมข้อสอบโดยใช้เนื้อหำ 1. คะแนน  100 คะแนน   
   - ระดับชั้น ป.4 - ป.6     สำระทีส่อดคล้องตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด     



        แต่ละระดบัช้ัน       
        2. ข้อสอบจ ำนวน 50 ข้อ เน้นตัวช้ีวัด ป.5     

21 อัจฉริยภำพทำงภำษำไทย 1 คน 60 นำที 1. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจัดเตรียมข้อสอบโดยใช้เนื้อหำ 1. คะแนน  100 คะแนน   
   - ระดับชั้น ม.1 - ม.3     สำระทีส่อดคล้องตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
        แต่ละระดบัช้ัน       
        2. ข้อสอบจ ำนวน 50 ข้อ เน้นตัวช้ีวัด ม.2     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

ที ่ ช่ือ - กิจกรรม ช้ันท่ีแข่งขัน 
จ ำนวน เวลำที่ใช้ 

แนวทำง/กำรแข่งขันและอุปกรณ ์ เกณฑ์กำรตัดสิน หมำยเหต ุผู้เข้ำ
แข่งขัน เข้ำแข่งขัน 

22 อัจฉริยภำพทำงภำษำไทย 1 คน 60 นำที 1. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันจัดเตรียมข้อสอบโดยใช้เนื้อหำ 1. คะแนน  100 คะแนน   
   - ระดับชั้น ม.4 - ม.6     สำระทีส่อดคล้องตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
        แต่ละระดบัช้ัน       
        2. ข้อสอบจ ำนวน 50 ข้อ เน้นตัวช้ีวัด ม.5     
              

       
       
       
       
       
       
       

 


