
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเปิดบ้านสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนปรางค์กู่  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
กิจกรรมที่จัดแข่งขัน จ านวน ๓ กิจกรรม คือ 

๑. การอ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ   ส่งได้โรงเรียนละ ๑ ทีม ต่อ ๑ กิจกรรม 
๒. เรียงความและคัดลายมือ    ส่งได้โรงเรียนละ ๑ ทีม ต่อ ๑ กิจกรรม 
๓. ท่องอาขยานท านองเสนาะ   ส่งได้โรงเรียนละ ๑ ทีม ต่อ ๑ กิจกรรม 

รายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทย 
 

๑.   การอ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ   
      ๑.๑  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
                ๑)  ชั้น  ป. ๑ - ๓     ๒)  ชั้น  ป. ๔ – ๖ 
       ๑.๒  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
                ๑)   ชั้น ป .๑ – ๓  จ านวน  ๑  คน    ๒)   ชั้น ป .๔ - ๖  จ านวน  ๑  คน  
       ๑.๓  ทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน การอ่านออกเสียงและความเข้าใจการอ่าน   
       ๑.๔  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
     การอ่านออกเสียงและความเข้าใจการอ่าน ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนในชั้นนั้น ต้องเข้าแข่งขันท้ังสอง
ทักษะ  โดยเริ่มจากอ่านออกเสียงจากข้อความที่ก าหนดให้  และตอบค าถามจากเนื้อเรื่องที่อ่าน  ดังนี้ 

๑. การอ่านออกเสียง 
เนื้อหาที่จะให้ผู้เข้าแข่งขันอ่านคณะกรรมการเป็นผู้เตรียม  โดยกรรมการเรียกนักเรียนอ่านทีละคน   

การอ่านออกเสียงด าเนินการดังนี้ 
           ๑)   นักเรียนจับสลากล าดับที่เข้ารับการแข่งขันการอ่านทีละคน 
                              ๒)   เก็บตัวนักเรียนไว้แยกจากห้องแข่งขันการอ่าน และไม่ให้ได้ยินเสียงการอ่าน 
           ๓)   กรรมการเรียกนักเรียนเข้าอ่านทีละคนตามล าดับที่จับสลากได้ 
                              ๔)   นักเรียนอ่านคนละไม่เกิน  ๓ นาที  
 ๒.  ความเข้าใจการอ่าน (จับใจความส าคัญ)  
    เนื้อหาที่จะให้ผู้เข้าแข่งขันพูดตอบค าถาม  เป็นเรื่องเดียวกับที่นักเรียนใช้แข่งขันอ่าน โดย 
          ๑)  เล่าเรื่องย่อได้   
          ๒)  บอกข้อคิด หรือประโยชน์จากเรื่องที่อ่าน 
          ๓)  บอกความหมายของค าศัพท์ส าคัญจากเรื่องที่อ่าน  อย่างน้อย  ๕  ค า 
 
 



          ๓.  เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนเต็ม   ๑๐๐   คะแนน 
    - เกณฑ์การอ่านออกเสียง (อ่านผิด ๑ ครั้ง หัก ๒ คะแนน ไม่คิดค าซ้ า) คะแนนเต็ม ๕๐  คะแนน 

        ๑)  อักขรวิธี  ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การออกเสียง    ๑๕  คะแนน       
                   ๒)  ออกเสียง  ร   ล  และค าควบกล้ า  ชัดเจน      ๑๐  คะแนน    
                   ๓)  อ่านไม่เกินค า  อ่านไม่ขาดค า และอ่านไม่ตู่ค า           ๑๐  คะแนน   

        ๔)  การเว้นวรรคตอน  จังหวะ และน้ าหนักค า      ๑๕  คะแนน 
      - ความเข้าใจการอ่าน (จับใจความส าคัญ)   คะแนนเต็ม  ๕๐ คะแนน   

        ๑)   เล่าเรื่องย่อได้      ๒๐ คะแนน 
        ๒)  บอกข้อคิดและประโยชน์ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน  ๒๐ คะแนน 
        ๓)  บอกความหมายของค า/ประโยค ที่อ่าน             ๑๐  คะแนน 
กรรมการทุกท่านน าคะแนนจากการอ่านออกเสียงและความเข้าใจการอ่านหาค่าเฉลี่ยเป็นผลคะแนนตัดสิน

ตามเกณฑ์ข้างต้น             
 
ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัล ดังนี้ 

               ล าดับที่ ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
               ล าดับที่ ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  
               ล าดับที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   
               ได้ล าดับที่ ๔-๕ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย อันดับ ๑-๒ ตามล าดับ เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็น
อย่างอ่ืน 
 
๒.  เรียงความและคัดลายมือ  
       ๒.๑  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑)   ชั้น ป. ๑ - ๓        ๒)   ชั้น ป. ๔ - ๖    
       ๒.๒  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
    จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  ๑)   ชั้น ป. ๑ – ๓   จ านวน  ๑  คน    ๒)   ชั้น ป  . ๔ – ๖   จ านวน  ๑  คน  
       ๒.๓   วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
      ๒.๓.๑  กรรมการเตรียมขอบเขตเนื้อหา ให้นักเรียนเขียน  ๓  ประเด็น   และด าเนินการ  ดังนี้ 
                      ๑)  ให้ตัวแทนนักเรียนจับสลากประเด็นที่ก าหนดให้เขียนเรียงความ 
                  ๒)  ชี้แจงให้นักเรียนเขียนเรียงความ ตามประเด็นที่ตัวแทนนักเรียนจับสลากและตั้งชื่อ
เรื่องเอง  ภายในเวลาภายใน   ๑.๓๐  ชั่วโมง 
 
 
 
 



 ๒     .๓.๒   เขียนเรียงความสด   
        - ชั้น  ป. ๑ – ๓  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๐  แต่ไม่เกิน ๑๕  บรรทัด คัดลายมือเต็มบรรทัด
ด้วยดินสอ  โดยใช้ตัวอักษรแบบของกระทรวงศึกษาธิการ                                          
                           - ชั้น  ป. ๔ – ๖   ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๕  แต่ไม่เกิน ๒๐ บรรทัด  คัดลายมือครึ่งบรรทัด    
ด้วยปากกา   โดยใช้ตัวอักษรแบบของกระทรวงศึกษาธิการ      
             ๒.๔  เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนเต็ม   ๑๐๐  คะแนน  แบ่งเป็น 
         ๒.๔.๑  การเขียนเรียงความ   คะแนนเต็ม  ๖๐ คะแนน 
                      ๑)  การตั้งชื่อเรื่อง สอดคล้องกับเรื่องที่เขียน    ๑๐  คะแนน 
                      ๒)  เนื้อเรื่อง        ๓๐  คะแนน    
                    ๓)  รูปแบบ ประกอบด้วย  ส่วนน า   เนื้อเรื่อง  และบทสรุป  ๕    คะแนน 
                               ๔)  เขียนถูกต้องตามอักขรวิธี             ๑๐  คะแนน 
                                        ( การสะกดค า  เว้นวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน)  
                    ๕)   ความยาวของเรื่องตามก าหนด     ๕     คะแนน              
                  ๒.๔.๒  การคัดลายมือ   คะแนนเต็ม  ๔๐  คะแนน 
                              ๑)  ใช้ตัวอักษรตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ  อ่านง่าย เป็นระเบียบ  ๓๐  คะแนน                         
                              ๒)  สะอาดเรียบร้อย สวยงาม    ๑๐   คะแนน 
 

ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัล ดังนี้ 
               ล าดับที่ ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
               ล าดับที่ ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  
               ล าดับที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   
               ได้ล าดับที่ ๔-๕ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย อันดับ ๑-๒ ตามล าดับ เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็น
อย่างอ่ืน 
 
๓. ท่องอาขยานท านองเสนาะ 
     ๓.๑  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
    ๑)  ชั้น ป. ๑ - ๓      ๒)   ชั้น ป. ๔ -  ๖ 
     ๓.๒ ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
             ๑)  ชั้น ป. ๑ – ๓   จ านวน ๑ คน                        ๒)  ชั้น ป. ๔ -  ๖    จ านวน ๑ คน 
      ๓.๓  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

   ๓.๓.๑ เนื้อหาที่จะใช้แข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ เป็นบทหลักและบทเลือกของแต่ละชั้นตามหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บทอาขยานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  หรือช่วงชั้นที่ ๑- ช่วงชั้นที่ ๔ หลักสูตรการศึกษา



ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ผู้เข้าแข่งขัน
ท่องอาขยานท านองเสนาะโดยไม่ดูบท 
   ๓.๓.๒  คณะกรรมการเตรียมบทอาขยาน บทหลักและบทเลือกทั้งหมดของแต่ละชั้นปี โดยให้ตัวแทน
กรรมการจับสลากบทหลักและบทเลือก อย่างละ  ๓ บท  รวมเป็น ๖ บท  แล้วให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน  จับสลากเลือก
เพียง  ๑  บท   จากจ านวน ๖ บท  ที่ตัวแทนกรรมการจับสลากไว้ แล้ว 

๓.๓.๓  การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  ขอให้นักเรียนท่องบทอาขยานที่จับสลากได้เป็นท านองเสนาะ  
ตามลักษณะฉันทลักษณ์ของบทอาขยานนั้นๆ   
 ๓.๓.๔   เวลาในการท่องบทอาขยานท านองเสนาะ ขึ้นอยู่กับเนื้อหา 
     ๓.๔.  เกณฑ์การให้คะแนน     คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   แบ่งเป็น  
    ๓.๔.๑   ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง                      ๓๐ คะแนน 
    ๓.๔.๒  ถูกต้องตามอักขรวิธี (ออกเสียงตัว  ร, ล ค าควบกล้ า ฯลฯ)                       ๓๐ คะแนน 
                              (ออกเสียงผิด ๑ ครั้ง หัก ๒ คะแนน) 
    ๓.๔.๓   น้ าเสียง   ความหนักเบา และความชัดเจน                    ๒๐ คะแนน 
    ๓.๔.๔   อารมณ์ความรู้สึกสอดคล้องกับบทอาขยานท านองเสนาะ                      ๑๐  คะแนน 
      ๓. ๔.๕  บุคลิกภาพ  ความสง่างาม  ความมั่นใจ                                            ๑๐  คะแนน 
      

ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัล ดังนี้ 
               ล าดับที่ ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
               ล าดับที่ ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  
               ล าดับที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   
               ได้ล าดับที่ ๔-๕ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย อันดับ ๑-๒ ตามล าดับ เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็น
อย่างอ่ืน 
 
หมายเหตุ    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

      สมัครทางโทรศัพท์ได้ ที่หมายเลข ๐๘๗-๒๕๙-๑๐๔๓  (ครูณัฐนภา ต้นงาม) 
                รายละเอียดการสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขันสามารถดาวโหลดได้ที่  
                http://www.prangku.ac.th  โทร ๐๔๕-๖๙๗-๐๘๘ 
      ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปรางค์กู่ หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ 
admin@prangku.ac.th หรือ โทร ๐๙๕-๑๙๔๔-๙๙๙ (ผู้ดูแลระบบ) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ 
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเปิดบ้านสถานศึกษาพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

โรงเรียน.................................................... ต าบล ......................... อ าเภอ ...................... จังหวัด ...................... 
สังกัด ...........................................................................................................  
๑. ระดับชั้น ป.๑-๓   
 ๑. การอ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ   
     ชื่อ-สกุล นักเรียน (เด็กชาย/เด็กหญิง) ...........................................................................................  
              ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกซ้อม ....................................................... ..............................................................   
 ๒. เรียงความและคัดลายมือ 

    ชื่อ-สกุล นักเรียน (เด็กชาย/เด็กหญิง) ...........................................................................................  
              ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกซ้อม .......................................................................................................... ........... 
 ๓. ท่องอาขยานท านองเสนาะ 
              ชื่อ-สกุล นักเรียน (เด็กชาย/เด็กหญิง) ........................................................................................... 
              ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกซ้อม .......................................................................................................... ........... 
๒. ระดับชั้น ป.๔-๖   
 ๑. การอ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ   
     ชื่อ-สกุล นักเรียน (เด็กชาย/เด็กหญิง) ...........................................................................................  
              ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกซ้อม .....................................................................................................................   
 ๒. เรียงความและคัดลายมือ 

    ชื่อ-สกุล นักเรียน (เด็กชาย/เด็กหญิง) ...........................................................................................  
              ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกซ้อม ............................................................................................................... ...... 
 ๓. ท่องอาขยานท านองเสนาะ 
              ชื่อ-สกุล นักเรียน (เด็กชาย/เด็กหญิง) ........................................................................................... 
              ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกซ้อม .......................................................................................................... ........... 
 

ลงชื่อ ........................................................  
            (.........................................................)  
                                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียน 



หมายเหตุ    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
      สมัครทางโทรศัพท์ได้ ที่หมายเลข ๐๘๗-๒๕๙-๑๐๔๓  (ครูณัฐนภา ต้นงาม) 

                รายละเอียดการสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขันสามารถดาวโหลดได้ที่  
                http://www.prangku.ac.th  โทร ๐๔๕-๖๙๗-๐๘๘ 
      ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปรางค์กู่ หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ 
admin@prangku.ac.th หรือ โทร ๐๙๕-๑๙๔๔-๙๙๙ (ผู้ดูแลระบบ) 
 


