
 

รายละเอียดการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด (อุตรดิตถ์ กลุ่ม ๑) ปี ๒๕๕๙ 

 

 

กิจกรรมการแข่งขัน  การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ 

รายละเอียด   ๑. ใช้ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. คัดตามแบบท่ีกรรมการก าหนดให้ 

๓. ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษเอสี่ 

 

 

กจิกรรมการแข่งขัน  การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖ 

รายละเอียด   ๑. ใช้ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. คัดตามแบบท่ีกรรมการก าหนดให้ 

๓. ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษเอสี่ 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด (อุตรดิตถ์ กลุ่ม ๑) ปี ๒๕๕๙ 

 

กิจกรรมการแข่งขัน  การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑-๓ 

รายละเอียด   วิธีการตอบครอบคลุมสมรรถนะการอ่าน ทั้ง ๓ ด้าน ตามแนว PISA 

     คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

        ๑) สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ   ๓๐   คะแนน  
        ๒) สมรรถนะการบูรณาการและตีความ   ๓๕ คะแนน 
        ๓) สมรรถนะการสะท้อนและประเมิน   ๓๕  คะแนน 

รูปแบบของการตอบ มี ๔ รูปแบบ ได้แก่ 
๑) แบบเลือกตอบจากหลายตัวเลือก จ านวน ๖๕ ข้อ 
๒) แบบเลือกตอบเชิงซ้อน 
๓) แบบเขียนค าตอบแบบสั้น หรือแบบปิด 
๔) แบบเขียนค าตอบแบบอิสระ หรือแบบเปิด 

 

กิจกรรมการแข่งขัน  การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔-๖ 

รายละเอียด   วิธีการตอบครอบคลุมสมรรถนะการอ่าน ทั้ง ๓ ด้าน ตามแนว PISA 

     คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

        ๑) สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ   ๓๐   คะแนน  

        ๒) สมรรถนะการบูรณาการและตีความ   ๓๕ คะแนน 

        ๓) สมรรถนะการสะท้อนและประเมิน   ๓๕  คะแนน 

รูปแบบของการตอบ มี ๔ รูปแบบ ได้แก่ 

๑) แบบเลือกตอบจากหลายตัวเลือก  
๒) แบบเลือกตอบเชิงซ้อน 
๓) แบบเขียนค าตอบแบบสั้น หรือแบบปิด 
๔) แบบเขียนค าตอบแบบอิสระ หรือแบบเปิด 



 

รายละเอียดการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด (อุตรดิตถ์ กลุ่ม ๑) ปี ๒๕๕๙ 

 

กิจกรรมการแข่งขัน  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ 

หัวข้อ   ๑. โลกาภิวัตน์กับการจัดการวัฒนธรรม 

๒. เทคโนโลยีกับวิถีวัยรุ่นไทย 

๓. ท าไมคนไทยถึงรักในหลวง 

 

 

กิจกรรมการแข่งขัน  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖ 

หัวข้อ   ๑. ในหลวงครูของแผ่นดิน 

๒. สิ่งแวดล้อม 

๓. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดการแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด (อุตรดิตถ์ กลุ่ม ๑) ปี ๒๕๕๙ 

 

กิจกรรมการแข่งขัน  การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ 

บทประกวด   พระสุริโยทัยขาดคอช้าง (โคลงภาพพระราชพงศาวดาร) 

    ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ หน้า ๒๕ บทที่ ๓-๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด (อุตรดิตถ์ กลุ่ม ๑) ปี ๒๕๕๙ 

 

กิจกรรมการแข่งขัน  การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖ 

บทประกวด   กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร เห่ชมเรือ  

    ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หน้า ๘๗  

หมายเหตุ   ถ้าผู้เข้าแข่งขันมาจากโรงเรียนเดียวกับกรรมการ กรรมการจะไม่ตัดสินในโรงเรียน 
                   ของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด (อุตรดิตถ์ กลุ่ม ๑) ปี ๒๕๕๙ 

 

กิจกรรมการแข่งขัน  การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ 

๑. ก าหนดเรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานและว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์ 
๒. ก าหนดเวลา ๑ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน 

ครอบคลุมท้ัง ๓ สมรรถนะ 
ตอนที่ ๑  ๑. สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ  ๒๐  คะแนน 
  ๒. สมรรถนะการบูรณาการและตีความ  ๒๐  คะแนน 
  ๓. สมรรถนะการสะท้อนและประเมิน   ๒๐  คะแนน 
ตอนที่ ๒  ๑. อ่านท านองเสนาะ ๔๐ คะแนน 
   ๒. โดยเลือกตัวแทนของทีม ๑ คน 
  ๓. ก าหนดบทอ่าน  
                      - โคลงสี่สุภาพ จ านวน ๑ บท 
       - กาพย์ยานี ๑๑ จ านวน ๔ บท 
 
 

กิจกรรมการแข่งขัน  การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖ 

๑. ขอบข่ายวรรณคดี (ใช้เนื้อหาจากวรรณคดี ๓ เรื่อง) 
(๑) บทละคร เร่ือง อิเหนา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
(๒) ลิลิตตะเลงพ่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
(๓) ขุนช้าง ขุนแผน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๒. ข้อสอบครอบคลุมท้ัง ๓ สมรรถนะ 
- สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระ   
- สมรรถนะการบูรณาการและตีความ   
- สมรรถนะการสะท้อนและประเมิน   

     ๓.  การอ่านออกเสียงวรรณคดี คัดเลือกจากวรรณคดีท่ีก าหนดข้างต้น 



รายละเอียดการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด (อุตรดิตถ์ กลุ่ม ๑) ปี ๒๕๕๙ 

 

 

รายละเอียดการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด (อุตรดิตถ์ กลุ่ม ๑) ปี ๒๕๕๙ 

 

กิจกรรมการแข่งขัน  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ 

๑. หัวข้อ   เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ 
๒. กรรมการ  - ก าหนดหัวข้อ คนละ ๑ ชื่อเรื่อง น าไปจับจับฉลากในวันแข่งขัน 

- กรรมการก าหนดค าหลัก คนละ ๘ ค า เพ่ือน าไปจับฉลากร่วมกันในวัน 
           แข่งขัน 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการแข่งขัน  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑  (๘ บท) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖ 

ข้อตกลงของคณะกรรมการ มีดังนี้ 
๑. ก าหนดชื่อเรื่อง จ านวน ๓ เร่ือง แล้วใช้วิธีจับฉลากมา ๑ เร่ือง เป็นหัวข้อเกี่ยวกับในหลวง 

รัชกาลท่ี ๙ 
๒. คณะกรรมการก าหนดค าหลัก ๑๐ ค า ที่นักเรียนจะต้องน าไปแต่งไว้ในบทประพันธ์ให้ครบ

ท้ัง ๑๐ ค า 

 

 

 

 



 

รายละเอียดการแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-เรียนร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด (อุตรดิตถ์ กลุ่ม ๑)  

ปี ๒๕๕๙ 

 

กิจกรรมการแข่งขัน  การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ 

กรอบเรื่องการแข่งขัน  ค าสอนของในหลวง 

 

 

 

รายละเอียดการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-เรียนร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด (อุตรดิตถ์ กลุ่ม ๑)  

ปี ๒๕๕๙ 

 

กิจกรรมการแข่งขัน  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสพฐ.ก าหนด 

 

 

 

 


