เกณฑการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ปการศึกษา 2560
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
สรุปกิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เขตพื้นที่/ระดับชั้น
รายการกิจกรรมการประกวด
แขงขัน

๑. คัดลายมือสื่อภาษาไทย
๒ อานเอาเรื่องตามแนว PISA
๓. เรียงรอยถอยความ
๔. ทองอาขยานทํานองเสนาะ
๕. ปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย
๖. กวีเยาวชนคนรุนใหม
๖.๑ กลอนสี่ (๔ บท)
๖.๒ กาพยยานี ๑๑ (๘ บท)
๖.๓ อินทรวิเชียรฉันท ๑๑
(๘ บท)
๗. ตอคําศัพทภาษาไทย
รวม

ป. ๑ – ๓






สพป.
ป. ๔ – ๖ ม.๑ – ๓







สพม.
ม.๑ – ๓ ม. ๔ – ๖























ประเภท

หมายเหตุ

เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
ทีม ๓ คน
ทีม ๒ คน

ประเภททีม
เปนนักเรียน
โรงเรียน
เดียวกัน




๔

๗
๑๘

รวม ๗ กิจกรรม
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๗


๗

๗

ทีม ๒ คน
เดี่ยว

๑๔
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การแขงขันทักษะภาษาไทย
๑. การจัดกลุมผูเขาแขงขัน
ผูเขาแขงขันทุกประเภท ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การ
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดกลุมการแขงขัน
เปน ๓ กลุม ไดแก ประถมศึกษา ขยายโอกาส มัธยมสายสามัญ ดังนี้
๑.๑.๑ โรงเรียนทีเ่ ปดสอนชั้น ป. ๑ – ๖ ใหโรงเรียนทุกสังกัดเขาแขงขันในกลุมประถมศึกษา
๑.๑.๒ โรงเรียนทีเ่ ปดสอนชั้น ป. ๑ – ม.๓ ใหโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สํานักงานเอกชน และสังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสาธิตแขงขัน
ในกลุมขยายโอกาส
๑.๑.๓ โรงเรียนที่เปดสอนชั้น ป.๑ – ม.๖ ใหโรงเรียนทุกสังกัดเขาแขงขันในกลุมมัธยมสายสามัญ
๒. คณะกรรมการตัดสิน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
๑) ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถิ่นดานภาษาไทย หรือ
๒) ศึกษานิเทศกที่รบั ผิดชอบกลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย หรือ
๓) ครูผูสอนกลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย
ขอควรคํานึง
๑) กรรมการทีเ่ ปนครูตอ งไมตดั สิน กรณีทมี่ ีนักเรียนในสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
และกรรมการทีเ่ ปนศึกษานิเทศกตองไมตดั สิน กรณีที่มีนกั เรียนในสถานศึกษาสังกัดเขตของตนเขาแขงขัน
๒) กรรมการทีม่ าจากครูผสู อนควรแตงตัง้ ใหตัดสินระดับชั้นที่ทําการสอน
๓) กรรมการควรมาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตางๆ หลายเขตพื้นที่ในภาคเดียวกัน
๔) กรรมการควรใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมแกนกั เรียนที่ชนะลําดับที่ ๑ – ๓
๓. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 - 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 - 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 - 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ํากวารอยละ 60
ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการจะเห็นเปนอยางอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนทีส่ ิ้นสุด
๔. การเขาแขงขันระดับชาติ
๑) ใหทีมที่เปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนนระดับ
เหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันระดับชาติ จะตอง
ไดคะแนนระดับเหรีญทอง ลําดับที่ ๑ – ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป)
๒) กรณีแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มที ีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และระดับภาค
มีมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทมี ที่ไดคะแนนขอที่ ๑ เทากัน
ใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอ ๒ เทากัน ใหดูขอถัดไป กรณีคะแนนเทากัน
ทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
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รายละเอียดการแขงขันแตละประเภท
๑. คัดลายมือสื่อภาษาไทย
๑.๑ ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
๑.๑.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๑.๑.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ชั้น ป. ๑ – ๓
จํานวน ๑ คน
๒) ชั้น ป. ๔ - ๖
จํานวน ๑ คน
๓) ชั้น ม. ๑ – ๓ (ขยายโอกาส)
จํานวน ๑ คน
๔) ชั้น ม.๑ – ๓ (สามัญ)
จํานวน ๑ คน
๕) ชั้น ม. ๔ - ๖
จํานวน ๑ คน
๑.๒ ทักษะที่ใชในการแขงขัน
การคัดลายมือ
๑.๓ วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
กําหนดเนื้อหาการเขียนใหเหมาะสมตามระดับชั้นของนักเรียน ใชเวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง
โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
๑) ใชตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ
๕๐ คะแนน
๒) ถูกตองตามอักขรวิธี
๒๕ คะแนน
๒) อานงาย เปนระเบียบ สะอาดเรียบรอย
๒๕ คะแนน
ชั้น ป.๑ – ๓ ใชดินสอดํา ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ความยาว ๑๐ - ๑๕ บรรทัด หรือไมเกิน
๑ กระดาษ A๔
ชั้น ป.๔ – ๖ ใชปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา ตัวบรรจงครึง่ บรรทัด ความยาว ๑๕ – ๒๐ บรรทัด หรือ
ไมเกิน ๑ กระดาษ A๔
ชั้น ม.๑ – ๓ ใชปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว ๒๐ – ๒๕ บรรทัด หรือ
ไมเกิน ๑ กระดาษ A๔
ชั้น ม.๔ – ๖ ใชปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว ๒๐ – ๒๕ บรรทัด หรือ
ไมเกิน ๑ กระดาษ A๔
๑.๔ คณะกรรมการการแขงขัน ใหมีกรรมการชัน้ ปละ ๓ – ๕ คน
๑.๕ สถานที่จัดแขงขัน
ควรเปนหองที่มีโตะ เกาอี้ ที่สามารถดําเนินการแขงขันได โดยใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละ
ระดับชั้น
๑.๖ การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๑.๖.๑ ใหทีมที่เปนตัวแทนของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเขาแขงขันระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนน
ระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันระดับชาติ
จะตองไดคะแนนระดับเหรีญทอง ลําดับที่ ๑ – ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป)
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๑.๖.๒ กรณีแขงขันระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ที่มที ีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และระดับภาค
มีมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทมี ที่ไดคะแนนขอที่ ๑ เทากัน
ใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอ ๒ เทากัน ใหดูขอถัดไป กรณีคะแนนเทากัน
ทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
๑.๗ การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ – ๓ คณะกรรมการพิจารณาและนําไป
เผยแพรในเว็บไซตตอไป ซึ่งผลงานของผูแขงขัน ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใชในการเผยแพรประชาสัมพันธ
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๒. อานเอาเรือ่ ง ตามแนว PISA
๒.๑ ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
๒.๑.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๒.๑.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ชั้น ป. ๑ – ๓ จํานวน ๑ คน
๒) ชั้น ป. ๔ - ๖ จํานวน ๑ คน
๓) ชั้น ม. ๑ – ๓ จํานวน ๑ คน
๔) ชั้น ม. ๔ - ๖ จํานวน ๑ คน
๒.๒ ทักษะที่ใชในการแขงขัน
การอานถอยความ ๓ แบบ ไดแก แบบตอเนื่อง แบบไมตอเนื่อง และแบบผสม
๒.๓ วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๒.๓.๑ คณะกรรมการเตรียมบทอานและคําถาม ใชเวลาในการทํา ๑.๓๐ ชั่วโมง
๒.๓.๒ ลักษณะบทอานเปนรอยแกวและรอยกรอง เนื้อหาหลากหลาย ทั้งเนื้อหาเชิงวิชาการ
บันเทิงคดี และสารคดี
๒.๔ วิธีการตอบครอบคลุมสมรรถนะการอาน ทั้ง ๓ ดาน ตามแนว PISA คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน
๑) สมรรถนะการเขาถึงและคนคืนสาระ
๓๐ คะแนน
๒) สมรรถนะการบูรณาการและตีความ
๓๕ คะแนน
๓) สมรรถนะการสะทอนและประเมิน
๓๕ คะแนน
๒.๕ รูปแบบของการตอบ มี ๔ รูปแบบ ไดแก
๒.๕.๑ แบบเลือกตอบจากหลายตัวเลือก
๒.๕.๒ แบบเลือกตอบเชิงซอน
๒.๕.๓ แบบเขียนคําตอบแบบสั้น หรือแบบปด
๒.๕.๔ แบบเขียนคําตอบแบบอิสระ หรือแบบเปด
๒.๖ ลักษณะของถอยความ
ถอยความที่กําหนดใหอานมีมากกวา ๑ ถอยความ แตละถอยความมีลกั ษณะ ดังนี้
๒.๖.๑ รูปแบบของถอยความ อาจจะมีรปู แบบเดียวหรือหลายรูปแบบ
๒.๖.๒ วิธีการตอบจะใชสมรรถนะมากกวา ๑ สมรรถนะ
๒.๖.๓ รูปแบบการตอบ สามารถใชรปู แบบการตอบไดมากกวา ๑ รูปแบบ
๒.๗ คณะกรรมการการแขงขัน ใหมีกรรมการชั้นปละ ๓ – ๕ คน
๒.๘ สถานที่จัดแขงขัน
ควรเปนหองทีม่ ีโตะ เกาอี้ สําหรับผูเ ขาแขงขันนั่งตามเลขที่
๒.๙ การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๒.๙.๑ ใหทีมที่เปนตัวแทนของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเขาแขงขันระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนน
ระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันระดับชาติ
จะตองไดคะแนนระดับเหรีญทอง ลําดับที่ ๑ – ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป)
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๒.๙.๒ กรณีแขงขันระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ที่มที ีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และระดับภาค
มีมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทมี ที่ไดคะแนนขอที่ ๑ เทากัน
ใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอ ๒ เทากัน ใหดูขอถัดไป กรณีคะแนนเทากัน
ทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
๒.๑๐ การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ – ๓ คณะกรรมการพิจารณาและนําไป
เผยแพรในเว็บไซตตอไป ซึ่งผลงานของผูแขงขัน ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใชในการเผยแพรประชาสัมพันธ
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๓. เรียงรอยถอยความ
๓.๑ ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
๓.๑.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๓.๑.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ชั้น ป. ๑ – ๓ จํานวน ๑ คน
๒) ชั้น ป. ๔ – ๖ จํานวน ๑ คน
๓) ชั้น ม. ๑ – ๓ จํานวน ๑ คน
๔) ชั้น ม. ๔ – ๖ จํานวน ๑ คน
๓.๒ วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
กรรมการเตรียมขอบเขตเนื้อหา ใหนักเรียนเขียน ๑ ประเด็น จาก ๓ ประเด็น ดังนี้
๓.๒.๑ ใหตัวแทนนักเรียนจับฉลากเพียง ๑ ประเด็นจากที่กําหนดให
๓.๒.๒ ชี้แจงใหนักเรียนเขียนเรียงความ ตามประเด็นที่ตัวแทนนักเรียนจับฉลากได
และตั้งชื่อเรื่องใหมตามประเด็นทีก่ ําหนดให ใชเวลาในการเขียนเรียงความ ๑.๓๐ ชั่วโมง
๓.๒.๓ เขียนเรียงความตามขอ ๓.๒.๒
ชั้น ป. ๑ – ๓ ความยาวไมนอยกวา ๑๐ แตไมเกิน ๑๕ บรรทัด เขียนเต็มบรรทัด
ดวยดินสอ โดยใชตัวอักษรอานงาย ถูกตองตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
ชั้น ป. ๔ – ๖ ความยาวไมนอยกวา ๑๕ แตไมเกิน ๒๐ บรรทัด เขียนครึ่งบรรทัด
ดวยปากกา โดยใชตัวอักษรอานงาย ถูกตองตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
ชั้น ม. ๑ – ๓ ความยาวไมนอยกวา ๒๕ แตไมเกิน ๓๐ บรรทัด เขียนครึ่งบรรทัด
ดวยปากกา โดยใชตัวอักษรอานงาย ถูกตองตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
ชั้น ม. ๔- ๖ ความยาวไมนอยกวา ๓๐ แตไมเกิน ๓๕ บรรทัด เขียนครึ่งบรรทัด
ดวยปากกา โดยใชตัวอักษรอานงาย ถูกตองตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
เมื่อหมดเวลา ถือวาเสร็จสิ้นการแขงขัน
๓.๓ เกณฑการใหคะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบงเปน
๑) การตั้งชื่อเรื่อง สอดคลองกับเรื่องทีเ่ ขียน
๑๐ คะแนน
๒) เนื้อเรื่อง
๔๐ คะแนน
- ลําดับขอความและความคิดตอเนือ่ งสอดคลองกันตลอดเรือ่ ง
๑๕ คะแนน
- แสดงเหตุและผลอยางสมเหตุสมผล
๑๕ คะแนน
- ยกตัวอยาง อางอิงประกอบ มีสํานวนโวหาร
๑๐ คะแนน
สุภาษิต คําคม ตัวเลข สถิติ บุคคล ฯลฯ ไดอยางเหมาะสม
๓) รูปแบบ ประกอบดวย สวนนํา เนื้อเรื่อง และสรุป
๕ คะแนน
๔) เขียนถูกตองตามอักขรวิธี
๑๕ คะแนน
( การสะกดคํา เวนวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน)
๕) ความยาวของเรื่องตามกําหนด
๕ คะแนน
๖) ใชตัวอักษรอานงาย ถูกตองตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
๑๕ คะแนน
๗) สะอาดเรียบรอยเปนระเบียบ
๑๐ คะแนน
๓.๔ คณะกรรมการการแขงขัน ใหมีกรรมการชั้นปละ ๓ – ๕ คน
๓.๕ สถานที่จัดแขงขัน
ควรใชหองเรียนที่มีโตะ เกาอี้ ทีส่ ามารถดําเนินการแขงขันไดพรอมกัน
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๓.๖ การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๓.๖.๑ ใหทีมที่เปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันระดับภาค ทุกกิจกรรมตองได
คะแนนระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขัน
ระดับชาติ จะตองไดคะแนนระดับเหรีญทอง ลําดับที่ ๑ – ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป)
๓.๖.๒ กรณีแขงขันระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ที่มที ีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และ
ระดับภาค มีมากกวา ๓ ทีม ใหพจิ ารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอ
ที่ ๑ เทากัน ใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอ ๒ เทากัน ใหดูขอถัดไป กรณี
คะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
๓.๗ การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ – ๓ คณะกรรมการพิจารณาและนําไป
เผยแพรในเว็บไซตตอไป ซึ่งผลงานของผูแขงขัน ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใชในการเผยแพรประชาสัมพันธ
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๔. ทองอาขยานทํานองเสนาะ
๔.๑ ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
๔.๑.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๔.๑.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ชั้น ป. ๑ - ๓
จํานวน ๑ คน
.
๒) ชั้น ป. ๔ - ๖
จํานวน ๑ คน
๓) ชั้น ม. ๑ - ๓
จํานวน ๑ คน
๔) ชั้น ม. ๔ – ๖
จํานวน ๑ คน
๔.๒ วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๔.๒.๑ เนื้อหาบทอาขยานที่นํามาใชแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ประกอบดวยบทอาขยานบท
หลักและบทอาขยานบทเลือกของแตละชั้นป จากหนังสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย บท
อาขยานภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และใหผเู ขาแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะโดย
ไมดูบท จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๔.๒.๒ คณะกรรมการเตรียมบทอาขยานบทหลักและบทอาขยานบทเลือกของแตละชั้นป จําแนกเปน
บทอาขยานบทหลัก ๕ บท และบทอาขยานบทเลือก ๕ บท และนํามาจับฉลากกอนการแขงขันโดย
๑) ใหตัวแทนกรรมการจับฉลากบทอาขยานบทหลักกอนเพื่อใหผูเขาแขงขันใชเปนบททอง
บังคับ สวนบทหลักและบทเลือกของแตละชั้นปนํามาอยางละ ๓ บท รวมเปนชั้นปละ ๖ บท
๒) ผูเขาแขงขันแตละชั้นทุกคนทองบทหลักที่กรรมการจับฉลากไวแลว ๑ บท ตามขอ ๑)
๓) ผูเขาแขงขันจับฉลากบทหลักและบทเลือกอีก ๑ บท
๔) นักเรียนที่เขาแขงขันไมตองแนะนําตัวเองตอคณะกรรมการ
๔.๒.๓ เวลาในการทองบทอาขยานทํานองเสนาะขึ้นอยูกบั เนื้อหาบทอาขยาน
๔.๓ เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) ถูกตองตามฉันทลักษณของบทรอยกรอง
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
๒) ถูกตองตามอักขรวิธี เชน การอานคํา,
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
การออกเสียงคําควบกล้ํา ร, ล ฯลฯ (ออกเสียงผิด ๑ ครั้ง หัก ๒ คะแนน)
๓) น้ําสียง เชน ความไพเราะ ความหนักเบาและความชัดเจน ฯลฯ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
๔) ใหอารมณความรูส ึกทีส่ อดคลองกับเนือ้ หาของบทอาขยาน
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
๕) มีบุคลิกภาพ ความสงางาม และความมั่นใจ
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
๔.4 คณะกรรมการการแขงขัน ใหมีกรรมการชั้นปละ ๓ – ๕ คน
๔.5 สถานที่จัดแขงขัน
จัดเวทีการแขงขันใหนักเรียนขึ้นทองอาขยานทํานองเสนาะตอหนาคณะกรรมการ และมีที่นงั่
สําหรับผูเขาชมการแขงขัน รวมทั้งมีหองเก็บตัวสําหรับนักเรียนที่รอเวลาการแขงขันซึ่งอยูไกลจากเวที
พอสมควร เพื่อไมใหไดยินเสียงผูเขาแขงขันที่กําลังดําเนินการแขงขัน
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๔.6 การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
๔.6.๑ ใหทีมทีเ่ ปนตัวแทนของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเขาแขงขันระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนน
ระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันระดับชาติ
จะตองไดคะแนนระดับเหรีญทอง ลําดับที่ ๑ – ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป)
๔.๖.๒ กรณีแขงขันระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ที่มที ีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และระดับภาค
มีมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทมี ที่ไดคะแนนขอที่ ๑ เทากัน
ใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอ ๒ เทากัน ใหดูขอถัดไป กรณีคะแนนเทากัน
ทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
๔.7 การเผยแพรผลงานที่ไดรบั รางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรบั คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ – ๓ คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรใน
เว็บไซตตอไป ซึ่งผลงานของผูแขงขัน ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อใชใน
การเผยแพรประชาสัมพันธ
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๕. ปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย
๕.๑. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
๕.๒.๑ แขงขันประเภททีม ทีมละ ๓ คน
๕.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ชั้น ป. ๑ – ๓
จํานวน ๑ ทีม
๒) ชั้น ป. ๔ - ๖
จํานวน ๑ ทีม
๓) ชั้น ม. ๑ - ๓
จํานวน ๑ ทีม
๔) ชั้น ม. ๔ - ๖
จํานวน ๑ ทีม
๕.๒ วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๕.๒.๑ กรรมการกําหนดบทอานวรรณคดีจากเนื้อหาวรรณคดีทกี่ ําหนดในหลักสูตรแตละระดับชั้น
เพื่อจัดทําเปนอานออกเสียงและเปนบทอานเพื่อตอบคําถามตามแนวทางประเมิน นักเรียนรวมกับนานาชาติ
(PISA ) ทั้งวรรณคดีที่เปนรอยแกวและรอยกรอง ความยาวไมนอยกวา ๑ หนากระดาษ A๔
๕.๒.๒ วิธีการแขงขัน แบงเปน ๒ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ใหแตละทีมชวยกันตอบคําถามจากบทอานวรรณคดีที่กําหนดให
วิธีการตอบคําถามใหครอบคลุมกลยุทธการอานตามแนว PISA ทั้ง ๓ สมรรถนะ
ใชเวลา ๑ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน
๑) สมรรถนะการเขาถึงและคนคืนสาระ
๒๐ คะแนน
๒) สมรรถนะการบูรณาการและตีความ
๒๐ คะแนน
๓) สมรรถนะการสะทอนและประเมิน
๒๐ คะแนน
ตอนที่ ๒ ใหแตละทีมเลือกผูแทน ๑ คน เพื่ออานออกเสียงบทวรรณคดีเปนทํานองเสนาะ
โดยเก็บตัวผูที่ยังไมแขงขัน คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
๑) ถูกตองตามฉันทลักษณของบทรอยกรอง
๑๐ คะแนน
๒) ถูกตองตามอักขรวิธี เชน การอานคํา
๑๐ คะแนน
การออกเสียงคําควบกล้ํา ร, ล ฯลฯ (ออกเสียงผิด ๑ ครั้ง หัก ๑ คะแนน)
๓) น้ําเสียง เชน ความไพเราะ ความหนักเบาและความชัดเจน ฯลฯ
๑๐ คะแนน
๔) ใหอารมณความรูสกึ ทีส่ อดคลองกับเนื้อหาของบทอาน
๑๐ คะแนน
๕.๓ คณะกรรมการการแขงขัน ใหมีกรรมการชั้นปละ ๓ – ๕ คน
๕.๔ สถานที่จัดแขงขัน
ตอนที่ ๑ จัดหองแขงขันมีโตะ เกาอี้ นั่งเปนทีม เพื่อรวมกันตอบคําถาม โดยอาจจัด
พรอมกันทุกชวงชั้น
ตอนที่ ๒ จัดเวทีการแขงขันใหนักเรียนแตละทีมเลือกผูแทนอานออกเสียงบท
วรรณคดีเปนทํานองเสนาะตอหนาคณะกรรมการ และมีที่นั่งสําหรับผูเขาชมการแขงขัน รวมทั้งมีหองเก็บ
ตัวสําหรับนักเรียนที่รอเวลาการแขงขันซึ่งอยูไกลจากเวทีพอสมควร เพื่อไมใหไดยินเสียงผูเขาแขงขัน
ที่กําลังดําเนินการแขงขัน
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5.5 การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
5.5.๑ ใหทีมทีเ่ ปนตัวแทนของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเขาแขงขันระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนน
ระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันระดับชาติ
จะตองไดคะแนนระดับเหรีญทอง ลําดับที่ ๑ – ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป)
5.5.๒ กรณีแขงขันระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ที่มที ีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และระดับภาค
มีมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทมี ที่ไดคะแนนขอที่ ๑ เทากัน
ใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอ ๒ เทากัน ใหดูขอถัดไป กรณีคะแนนเทากัน
ทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
5.6 การเผยแพรผลงานที่ไดรบั รางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรบั คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ – ๓ คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรใน
เว็บไซตตอไป ซึ่งผลงานของผูแขงขัน ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อใชใน
การเผยแพรประชาสัมพันธ
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๖. กวีเยาวชนคนรุน ใหม
๖.๑. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
๖.๑.๑ แขงขันประเภททีม ทีมละ ๒ คน
๖.๑.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ชั้น ป. ๔ - ๖ จํานวน ๑ ทีม
๒) ชั้น ม. ๑ - ๓ จํานวน ๑ ทีม
๓) ชั้น ม. ๔ - ๖ จํานวน ๑ ทีม
๖.๒ วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๖.๒.๑ กรรมการกําหนดหัวขอทีจ่ ะใชในการแขงขัน จํานวน ๓ หัวขอ
๖.๒.๒ ใหนักเรียนเลือกผูแทน ๑ คน จับฉลากหัวขอ แลวนําหัวขอที่จับฉลากไดไปแตงบทรอยกรอง
๑) ชั้น ป. ๔ - ๖ แตงกลอนสี่
จํานวน ๔ บท
๒) ชั้น ม. ๑ - ๓ แตงกาพยยานี ๑๑
จํานวน ๘ บท
๓) ชั้น ม. ๔ - ๖ แตงอินทรวิเชียรฉันท
จํานวน ๘ บท
๖.๒.๓ ใชเวลาในการแตงคําประพันธ ๑ ชั่วโมง
๖.๒.๔ เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบงเปน
* บทรอยกรองที่ผิดฉันทลักษณ ตอไปนี้ กรรมการจะไมนําไปตรวจใหคะแนน
๑) ไมมีสัมผัสระหวางวรรค
๒) ไมมีสัมผัสระหวางบท
๓) ใชสระเสียงสั้น สัมผัสกับสระเสียงยาวเปนสัมผัสบังคับ (เชน ใช “ใจ”สัมผัส กับ“กาย”)
๔) กรณีแตงฉันท วางคํา ครุ ลหุ ไมถูกตําแหนง
๕) เขียนไมครบตามที่กําหนด
* บทรอยกรองทีไ่ มผิดฉันทลักษณ กรรมการจะนําไปตรวจใหคะแนนโดยมีหลักเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้
๑) ฉันทลักษณและอักขรวิธี
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
- เขียนตัวสะกดการันตผิด
หักคําละ
๑ คะแนน
- มีสัมผัสซ้ํา
หักคะแนนตําแหนงละ ๒ คะแนน
- มีสัมผัสเลือน
หักคะแนนตําแหนงละ ๒ คะแนน
๒) ความคิดและเนื้อหา
คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
- ตรงประเด็น หมายความวา นักเรียนจะตองใชหัวขอที่กําหนดใหเปนแกนเรื่อง
- เสนอแนวคิดสรางสรรค หมายความวา เนื้อหาที่นักเรียนเสนอนั้นใหแงคิดที่เปน
ประโยชนแกผูอาน เชน แงคิดในการดํารงชีวิต การเขาใจสังคม การปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม
- เสนอแนวคิดแปลกใหม หมายถึง แนวความคิดที่เสนอในเนื้อหาไมคอยมีใครกลาวถึง
เปนแนวความคิดที่มีเหตุผลและอยูในขอบเขตของหัวขอ
๓) กวีโวหาร
คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
- เลือกใชคําเหมาะแกเนื้อหาและบริบท
- เลนสัมผัสอักษร เลนคํา ไพเราะ สละสลวยและราบรื่น ชวยใหคําประพันธไพเราะยิ่งขึ้น
- ใชโวหารตางๆ สงเสริมเนื้อหาใหมีความหมายลึกซึ้งกินใจ เชน กลาวเปรียบเทียบ ใช
บุคลาธิษฐาน เปนตน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖7 ปการศึกษา ๒๕60

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หนา 13

๖.3 คณะกรรมการการแขงขัน ใหมีกรรมการชั้นปละ ๓ – ๕ คน
๖.4 สถานที่จัดแขงขัน
ควรเปนหองที่มีโตะ เกาอี้ ทีส่ ามารถดําเนินการแขงขันได
6.5 การเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
6.5.๑ ใหทีมทีเ่ ปนตัวแทนของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเขาแขงขันระดับภาค ทุกกิจกรรมตองไดคะแนน
ระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันระดับชาติ
จะตองไดคะแนนระดับเหรีญทอง ลําดับที่ ๑ – ๓ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป)
6.5.๒ กรณีแขงขันระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ที่มที ีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน และระดับภาค
มีมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทมี ที่ไดคะแนนขอที่ ๑ เทากัน
ใหดูขอที่ ๒ ทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผูชนะ แตถาขอ ๒ เทากัน ใหดูขอถัดไป กรณีคะแนนเทากัน
ทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
6.6 การเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ไดรบั คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ – ๓ คณะกรรมการพิจารณาและนําไปเผยแพรใน
เว็บไซตตอไป ซึ่งผลงานของผูแขงขัน ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อใชใน
การเผยแพรประชาสัมพันธ
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๗. เกณฑการจัดการแขงขันการตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม)
๗.๑ ประเภทและคุณสมบัติผูเขาแขงขัน :
๑. ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖
๒. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ (ขยายโอกาส)
๓. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ (สามัญ)
๔. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖

ประเภททีมๆ ละ ๒ คน ( ครูผูควบคุม ๑ คน )
ประเภททีมๆ ละ ๒ คน ( ครูผูควบคุม ๑ คน )
ประเภททีมๆ ละ ๒ คน ( ครูผูควบคุม ๑ คน )
ประเภทบุคคล ( ครูผูควบคุม ๑ คน )

๗.๒ หลักเกณฑการแขงขันและจํานวนเกมการแขงขัน
๗.๒.๑ ระดับเขตพื้นที่
๗.๒.๑.๑ โรงเรียนในเขตพื้นทีส่ งรายชื่อนักเรียนเขารวมการแขงขัน
๗.๒.๑.๒ เขตพื้นทีท่ ี่มีจํานวนนักเรียนเขารวมการแขงขัน ๒ ทีม กําหนดใหแขงขันในรอบตัดสินไดเลย
จํานวน ๒ เกม (ไมมีการแขงขันรอบคัดเลือก) โดยทีร่ อบชิงชนะเลิศนักเรียนทัง้ ๒ โรงเรียนจะตองสลับ
การเริ่มตนเกมการแขงขัน ในการแขงขัน
๗.๒.๑.๓ เขตพื้นทีท่ ี่มีจํานวนนักเรียนเขารวมการแขงขัน ๓ – ๖ ทีม กําหนดการแขงขันในรอบคัดเลือก
แบบนักเรียนแตละทีมพบกันหมดทุกโรงเรียน จากผลการแขงขันรอบคัดเลือกกรรมการนําผูเ ขาแขงขัน
อันดับที่ ๑ และอันดับที่ ๒ ในรอบคัดเลือกเขาสูร อบชิงชนะเลิศจํานวน ๒ เกม โดยทีร่ อบชิงชนะเลิศนักเรียนทัง้
๒ โรงเรียนจะตองสลับการเริ่มตนเกมการแขงขัน ในการแขงขัน
๗.๒.๑.๔ เขตพื้นทีท่ ี่มีจํานวนนักเรียนเขารวมการแขงขัน ๗ ทีมขึ้นไป กําหนดการแขงขันในรอบคัดเลือก
๕ เกม ดังนี้
เกมที่ ๑ กรรมการจับคูการแขงขันดวยวิธีการจับสลาก โดยจับสลากเปนกลุม ๆ ละ ๔ ทีม
เกมที่ ๒ จากผลการแขงขันเกมที่ ๑ กรรมการจับคูแขงขัน โดยใหนักเรียนสลับคูแขงขันภายในกลุม
ของตนเอง โดยผูชนะแขงกับผูชนะ และทีมทีเ่ หลืออีก ๒ ทีม จะแขงขันกัน (จบเกมที่ ๒ ใหนักเรียนสงใบบันทึก
ผลคะแนนสะสม)
เกมที่ ๓ กรรมการจับคูการแขงขันแบบสวิส
เกมที่ ๔ จากผลการแขงขันเกมที่ ๓ กรรมการจับคูแขงขัน โดยใหนักเรียนสลับคูแขงขันภายในกลุม
ของตนเอง โดยผูชนะแขงกับผูชนะ และทีมทีเ่ หลืออีก ๒ ทีม จะแขงขันกัน (จบเกมที่ ๔ ใหนักเรียน สงใบบันทึก
ผลคะแนนสะสม)
เกมที่ ๕ กรรมการจับคูแขงขันแบบคิงออฟเดอะฮิลล จากผลการแขงขันเกมที่ ๔ ดังนี้
- ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๑ หลังจบเกมที่ ๔ แขงกับ ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๒
- ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๓ หลังจบเกมที่ ๔ แขงกับ ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๔
- ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๕ หลังจบเกมที่ ๔ แขงกับ ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๖
- ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๗ หลังจบเกมที่ ๔ แขงกับ ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๘ ตามลําดับ
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จากผลการแขงขันรอบคัดเลือก ๕ เกม กรรมการนําทีมทีม่ ีผลคะแนนการแขงขันลําดับที่ ๑ และ
ลําดับที่ ๒ เขาสูร อบชิงชนะเลิศจํานวน ๒ เกม โดยทีร่ อบชิงชนะเลิศนักเรียนทัง้ ๒ โรงเรียนจะตองสลับการ
เริ่มตนเกมการแขงขัน ในการแขงขัน
หมายเหตุ นักเรียนตัวแทนระดับเขตเขาสูการแขงขันระดับภาคจํานวน ๑ ทีม
๗.๒.๒ ระดับภาค
๗.๒.๒.๑ นักเรียนตัวแทนระดับเขตพื้นที่เขารวมการแขงขันระดับภาค
๗.๒.๒.๒ กําหนดการแขงขันในรอบคัดเลือกระดับภาค ๖ เกม ดังนี้
เกมที่ ๑ กรรมการจับคูการแขงขันดวยวิธีการจับสลาก โดยจับสลากเปนกลุม ๆ ละ ๔ ทีม
เกมที่ ๒ จากผลการแขงขันเกมที่ ๑ กรรมการจับคูการแขงขัน โดยใหนักเรียนสลับคูแขงขันภายใน
กลุมของตนเอง โดยผูชนะแขงกับผูชนะ และทีมทีเ่ หลืออีก ๒ ทีม จะแขงขันกัน (จบเกมที่ ๒ ใหนักเรียนสงใบ
บันทึกผลคะแนนสะสม)
เกมที่ ๓ กรรมการจับคูการแขงขันแบบสวิส
เกมที่ ๔ จากผลการแขงขันเกมที่ ๓ กรรมการจับคูการแขงขัน โดยใหนักเรียนสลับคูแขงขันภายใน
กลุมของตนเอง โดยผูชนะแขงกับผูชนะ และทีมทีเ่ หลืออีก ๒ ทีม จะแขงขันกัน (จบเกมที่ ๔ ใหนักเรียนสงใบ
บันทึกผลคะแนนสะสม)
เกมที่ ๕ กรรมการจับคูแขงขันแบบคิงออฟเดอะฮิลล จากผลการแขงขันเกมที่ ๔ ดังนี้
- ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๑ หลังจบเกมที่ ๔ แขงกับ ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๒
- ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๓ หลังจบเกมที่ ๔ แขงกับ ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๔
- ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๕ หลังจบเกมที่ ๔ แขงกับ ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๖
- ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๗ หลังจบเกมที่ ๔ แขงกับ ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๘ ตามลําดับ
เกมที่ ๖ กรรมการจับคูแขงขันแบบคิงออฟเดอะฮิลล เชนเดียวกับการจับคูในเกมที่ ๕
จากผลการแขงขันรอบคัดเลือก ๖ เกม กรรมการนําทีมทีม่ ีผลคะแนนการแขงขันลําดับที่ ๑
และลําดับที่ ๒ ในรอบคัดเลือกเขาสูร อบชิงชนะเลิศ และทีมที่มผี ลการแขงขันลําดับที่ ๓ และลําดับที่ ๔ เขาสู
รอบชิงอันดับที่ ๓ โดยจะทําการแขงขัน ๒ เกม นักเรียนทั้ง ๒ โรงเรียนจะตองสลับการเริ่มตนเกมการแขงขัน ใน
การแขงขัน
หมายเหตุ นักเรียนตัวแทนระดับภาคเขาสูก ารแขงขันระดับประเทศจํานวน ๓ ทีม
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๗.๒.๓ ระดับชาติ
๗.๒.๓.๑ นักเรียนตัวแทนระดับภาคเขารวมการแขงขันระดับชาติ
๗.๒.๓.๒ กําหนดการแขงขันในรอบคัดเลือกระดับชาติ ๑๓ เกม ดังนี้
เกมที่ ๑ – ๑๑ กรรมการจับคูแขงขันแบบพบกันหมดทุกทีม (หลังจบการแขงขันเกมที่ ๑๑
สงใบบันทึกผลคะแนนสะสม)
เกมที่ ๑๒ กรรมการจับคูแขงขันแบบคิงออฟเดอะฮิลล จากผลการแขงขันเกมที่ ๑๑ ดังนี้
- ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๑ หลังจบเกมที่ ๑๑ แขงกับ ทีมที่มคี ะแนนลําดับที่ ๒
- ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๓ หลังจบเกมที่ ๑๑ แขงกับ ทีมที่มคี ะแนนลําดับที่ ๔
- ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๕ หลังจบเกมที่ ๑๑ แขงกับ ทีมที่มคี ะแนนลําดับที่ ๖
- ทีมที่มีคะแนนลําดับที่ ๗ หลังจบเกมที่ ๑๑ แขงกับ ทีมที่มคี ะแนนลําดับที่ ๘ ตามลําดับ
เกมที่ ๑๓ กรรมการจับคูแขงขันแบบคิงออฟเดอะฮิลล เชนเดียวกับการจับคูในเกมที่ ๑๒
จากผลการแขงขันรอบคัดเลือก ๑๓ เกม กรรมการนําทีมทีม่ ีผลคะแนนการแขงขันลําดับที่ ๑
และลําดับที่ ๒ ในรอบคัดเลือกเขาสูร อบชิงชนะเลิศ และทีมที่มผี ลการแขงขันลําดับที่ ๓ และลําดับที่ ๔ เขาสู
รอบชิงอันดับที่ ๓ โดยจะทําการแขงขัน ๒ เกม นักเรียนทั้ง ๒ โรงเรียนจะตองสลับการเริ่มตนเกมการแขงขัน ใน
การแขงขัน
เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 - 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 - 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 - 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ํากวารอยละ 60
ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการจะเห็นเปนอยางอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนทีส่ ิ้นสุด
๗.๓ ระบบการแขงขัน
ใชกฎกติกาและระบบการแขงขันแบบมาตรฐานสากลของสมาคมครอสเวิรดเกม เอแม็ท คําคม และ
ซูโดกุแหงประเทศไทย
๗.๓.๑ รอบคัดเลือก ใชระบบการแขงขันแบบสวิส หรือแบบพบกันหมด
๗.๓.๒ รอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่ ๓ (แขงขัน ๒ เกม) นักเรียนที่มผี ลการแขงขันหลังจากจบ
รอบคัดเลือกลําดับที่ ๑ และลําดับที่ ๒ เขาสูร อบชิงชนะเลิศ และนักเรียนที่มผี ลการแขงขันลําดับที่ ๓ และลําดับ
ที่ ๔ เขาสูรอบชิงที่ ๓ (เฉพาะระดับภาคและระดับชาติ)
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๗.๔ กติกาการแขงขัน
๗.๔.๑ อุปกรณในการแขงขัน ผูเขาแขงขันจะตองเตรียมอุปกรณในการแขงขันมาเอง ไดแก กระดานที่
ใชในการแขงขัน, แปนวางเบี้ย, ตัวเบี้ย และเบี้ยสํารอง (กรณีตัวเบี้ยหาย) โดยทําสัญลักษณ เครือ่ งหมาย หรือ
เขียนชื่อโรงเรียนใหเรียบรอย
๗.๔.๒ เวลาในการแขงขัน ใชเวลาแขงขันฝงละ ๒๕ นาที โดยใชนาฬิกาจับเวลาแบบเปลี่ยนสลับทุก
เกม หากไมมีนาฬิกาใหใชแท็บเล็ตพีซหี รือสมารทโฟน(แนะนําใหใชระบบ Android) โดยติดตั้งแอพพลิเคชั่น
สําหรับจับเวลาเพิม่ เติม สามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นลงบนแท็บเล็ตพีซีหรือสมารทโฟน เพื่อนํามาใชจับเวลา
ได โดยพิมพคนหาใน App Store คําวา “Scrabble Clock” หรือ “Chess Clock” ผูเขาแขงสามารถนําสมารท
โฟนที่มีโปรแกรมนาฬิกาจับเวลามาใชในการแขงขันได กอนแขงใหตรวจสอบแบตเตอรี่ทเี่ หลือกอนใชทุกครั้ง เมื่อ
ผูเขาแขงขันฝายใดฝายหนึง่ รองขอใหมกี ารใชนาฬิกาในเกมนั้น คูตอสูไมมีสทิ ธิปฏิเสธหรือเลี่ยงการใชนาฬิกาได
เพื่อปองกันปญหาความลาชาในการเลน การตัดเกม และการถวงเวลา (กอนแขงขันสามารถทดสอบการใชงาน
ของนาฬิกาที่คูตอสูเ ตรียมมากอนได) หากมีผูเลนใชเวลาเกิน (นาฬิกาที่ใชตองตั้งคาโปรแกรมใหเวลาติดลบได)
จะถูกหักคะแนนนาทีละ ๑๐ คะแนน เศษวินาทีจะถูกนับเปน ๑ นาที ตัวอยางเชน นาย ก ใชเวลาติดลบ -๓.๑๘
นาที จะถือวานาย ก ใชเวลาเกิน ๔ นาที และจะถูกหักคะแนน ๔๐ คะแนน ตามกฎ ผูเลนควรฝกการใชนาฬิกา
จับเวลาใหชํานาญกอนแขงเพื่อใหการแขงขันเปนไปตามมาตรฐานสากล
หมายเหตุ หามกรรมการตัดเกมการแขงขัน ตองใหผูเขาแขงขันเลนจบการแขงขันเทานั้น หากมีการ
ตัดเกมการแขงขัน ผูควบคุมทีมหรือผูเขาแขงขันสามารถประทวงกรรมการผูตัดสินได
๗.๔.๓ การขอตรวจคําศัพท
๗.๔.๓.๑ ผูเลนจะสามารถขอตรวจศัพทไดก็ตอเมือ่ คูตอสูขานแตมและกดเวลาแลวเทานั้น ในกรณีไม
ใชนาฬิกาจับเวลาจะขอตรวจศัพทไดหลังจากขานแตม หากคูตอสูยังไมขานแตมและไมกดเวลาการขอชาเลนจไม
เปนผล
๗.๔.๓.๒ การขอโฮลด ในกรณีขอพิจารณาคําศัพทที่คูแขงขันลง คูแขงขันจะยังไมสามารถจับเบี้ย
ขึ้นมาเพิ่มได จนกวาคูแขงขันที่ขอโฮลดยอมรับคําศัพทนั้นๆ (เวลาในการขอโฮลด ไมเกิน ๑ นาที)
๗.๔.๓.๓ การตรวจสอบคําศัพท ใชหนังสือพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) เพื่อ
สงเสริมการใชคําศัพทภาษาไทยอยางถูกตอง โดยใหผูเลนเขียนคําศัพทที่ชาเลนจลงในกระดาษตรวจศัพท
จากนั้น นําไปใหกรรมการที่ทําหนาที่ตรวจศัพทตรวจสอบ หากผูเ ลนไมเห็นดวยกับการตรวจศัพทของกรรมการ
ทานที่ ๑ สามารถตรวจสอบกับการที่ ๒ ได ผลการตัดสินของกรรมการที่ ๒ ถือเปนสิ้นสุด
๗.๔.๔ กฎกติกาเพิ่มเติม
๗.๔.๔.๑ คะแนนสะสมในแตละเกม ทีมที่ชนะในแตละเกมได ๒ คะแนน , ทีมที่เสมอในแตละเกมได
๑ คะแนน และทีมที่แพในแตละเกมได ๐ คะแนน
๗.๔.๔.๒ การจัดอันดับคะแนน ใหนับคะแนนรวมจากเกมทีช่ นะ และเสมอ กอนเปนลําดับแรก
หากคะแนนเทากัน ใหใชแตมผลตางสะสม เปนตัวตัดสิน
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๗.๔.๔.๓ แตมผลตางสูงสุดตอเกมตอศัพทภาษาไทยทุกรุนแตมตางไมเกิน ๒๕๐ แตม ถาเกินกวานั้นให
ปดลงเหลือ ๒๕๐ แตม เฉพาะเกมสุดทายแตมตางไมเกิน ๒๐๐ แตม ถาเกินใหปดลงเหลือ ๒๐๐ แตม
๗.๔.๔.๔ รอบชิงชนะเลิศไมมผี ลตางสูงสุดในแตละเกม
๗.๔.๔.๕ ชนะบายตอเกมตอศัพทภาษาไทยทุกรุน ชนะบายได ๑๐๐ แตม
๗.๔.๔.๖ การหยุดเกม ในกรณีที่จําเปนตองหยุดเกมตองไมมีการคิดศัพท และใหคว่ําเบี้ยทุกครัง้ เชน
ตรวจสอบคะแนนใหตรงกัน , ตัวเบี้ยชํารุด(ใหเรียกกรรมการเทานั้น) เปนตน
หมายเหตุ ไมอนุญาตใหผเู ขาแขงขันเขาหองน้ําหรือลุกจากโตะแขงขันระหวางการแขงขัน
๗.๔.๔.๗ หามเลนเครื่องมือสื่อสาร ใสหูฟง หรือคุยโทรศัพทขณะแขงขัน
๗.๔.๔.๘ ใหจับถุงเบี้ยในระดับสายตาหรือใหพนสายตา จับเบี้ยใหครบและวางเบี้ยที่จบั ลงบนโตะกอน
ใสในแปนวางเบี้ยเทานั้น หามวางถุงเบี้ยบนโตะแลวจับเบี้ย หามจับเบี้ยใตโตะ หรือเปดเบี้ยดูใตโตะ ผูเลนฝาย
ตรงขามสามารถตักเตือนไดหากผูเลนอีกฝายมีพฤติกรรมดังกลาว และสามารถเรียกกรรมการมาตักเตือนหากยัง
ทําซ้ํา เมื่อจับเบี้ยเสร็จแลว ใหรูดเชือกปดถุงเบี้ยใหเรียบรอย
๗.๔.๔.๙ การทุจริตในการแขงขัน ผูเขาแขงขันทีท่ ุจริตในการแขงขันจะถูกปรับแพในเกมนั้นๆ ไมให
รับรางวัล หรือใหออกจากการแขงขัน และโรงเรียนจะถูกตัดสิทธิ์จากการแขงขั้นในปถัดไปสําหรับกิจกรรม
ดังกลาว ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั ดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน
๗.๕ คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน
เปนผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร นักกีฬา ที่มีความรู ความยุติธรรม มีความเขาใจในระบบการแขงขัน
ตลอดจนกฎและกติกาการแขงขันเปนอยางดี
๗.๕.๑ กรรมการระดับเขตพื้นที่ ใหแตละเขตพื้นทีส่ รรหากรรมการในเขตที่รบั ผิดชอบหรือใกลเคียง
เพื่อดําเนินการตัดสินจากคุณสมบัตเิ บื้องตนตามความเหมาะสม หรือสอบถามรายชื่อกรรมการที่อยูในเขตพื้นที่ได
จากสวนกลาง ซึง่ จะมีรายชื่อกรรมการที่มีความรูเ กี่ยวกับกิจกรรมดังกลาวเพื่อประสานงานในทุกจังหวัด
๗.๕.๒ กรรมการระดับภาค สวนกลางจะเปนผูกําหนดกรรมการตัดสินในแตละภาค เพื่อใหการจัดการ
แขงขันมีประสิทธิภาพ และเกิดปญหานอยที่สุด สวนกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันใหผูรับผิดชอบระดับ
ภาคของแตละภาคประสานงานและสรรหาตามความเหมาะสม
๗.๕.๓ กรรมการระดับชาติ สวนกลางจะเปนผูกําหนดกรรมการตัดสิน
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ผูประสานงาน
โทรศัพท
๐๘๑ ๕๘๑ ๑ ๔๘๓
นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ
๐๘๑ ๔๕๘ ๐๘๙๙
นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
๐๘๕ ๙๑๒ ๘๘๙๔
นางธนาภรณ กอวัฒนา
๐๘๕ ๔๘๕ ๙๓๓๙
นางสาวพัชรา ตระกูลสิรพิ ันธุ
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