
 
 

  การแขง่ขนัทักษะทางวชิาการกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
  กิจกรรม การแขง่ขนั การประกวดคดัไทย ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
  งานศรีอยธุยา เปดิบ้านสูก่ารเรยีนรู้ 
  ในวนัอังคารที ่5 กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2562  ณ  โรงเรียนศรอียธุยา  ในพระอปุถมัภฯ์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คุณสมบตัผิูเ้ขา้แขง่ขนั 
 เป็นนักเรียนของสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งแต่ละสถานศึกษาสามารถส่งนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖) เข้าแข่งขันได้ 
ประเภทและจ านวนผูเ้ขา้แขง่ขัน 
 ประกวดแข่งขันแบบเดี่ยว 
สถานทีจ่ัดการแขง่ขัน 
 ห้อง ๑๓2 และ ๑๓3  การแข่งขัน การคัดลายมือแบบอาลักษณ์ 
 ห้อง ๑๓๔ และ ๑๓๕  การแข่งขัน การคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
วธิดี าเนินการและรายละเอยีดหลักเกณฑก์ารแขง่ขนั 
 ๑.  ให้ผู้เข้าแข่งขันคัดไทยตามเนื้อหาที่ก าหนดให้ในวันแข่งขัน 

 ๒.  หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

  ให้ผู้เข้าแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖) ประกวดคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนเว้น

บรรทัด  ตามข้อความที่ก าหนดภายในเวลา ๒ ชั่วโมง  ถ้าคัดไม่เสร็จตามเวลาที่ก าหนดจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

 ๓.  รูปแบบตัวอักษร เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง 

  ๓.๑)  รูปแบบตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 

  ๓.๒)  รูปแบบตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๔.  ต้องสะกดค าและแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องตามเนื้อหา 

 ๕.  ผู้จัดจะจัดเตรียมกระดาษส าหรับคัดลายมือไว้ให้ ส่วนอุปกรณ์การเขียน คือ ปากกา ให้ผู้เข้าแข่งขันต้อง

น ามาเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. คัดได้สวยงามรูปร่างตัวอักษรสม่ าเสมอ เป็นแบบเดียวกัน 
          - รูปร่างตัวอักษร        
          - ขนาดตัวอักษรทั้งความสูงและความกว้าง       
          - คุณภาพของเส้น   

(๓๐ คะแนน) 
๑๔ คะแนน 
๘ คะแนน 
๘ คะแนน 

๒. คัดได้ถูกต้อง        
 - สะกดผิด ๑ แห่ง       
 - คัดตก/เกิน ๑ แห่ง      

(๒๐ คะแนน) 
หัก ๒ คะแนน 
หัก ๒ คะแนน 

๓. การวางตัวอักษร สระและวรรณยุกต์ถูกต้อง    
 - วางสระผิดต าแหน่ง ๑ แห่ง    
 - วางวรรณยุกตไ์มถู่กต าแหน่ง ๑ แห่ง    

(๒๐ คะแนน) 
หัก ๒ คะแนน 
หัก ๒ คะแนน 

๔. การเว้นช่องไฟและการเว้นวรรคที่เหมาะสม     
 - เว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง ๑ แห่ง      

(๑๔ คะแนน) 
หัก ๒ คะแนน 

๕. สะอาดเรียบร้อย        
 - ขูด ลบ ขีด ฆ่า ๑ แห่ง       

(๑๖ คะแนน) 
หัก ๒ คะแนน 

รวม 100 
 
เกณฑ์การมอบรางวลั 
 ชนะเลิศ    ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
 รางวัลชมเชย (๒ รางวัล)   ได้รับเกียรติบัตร 
 
หมายเหตุ - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 

  - ข้อความที่ใช้ในการคัดไทย เป็นข้อความที่คณะกรรมการจะก าหนดให้ในวันแข่งขัน 
ผูป้ระสานงาน 

1. นายไพโรจน์  เมฆอรุณ โทรศัพท ์ 089-016-2075 
2. นางสาวจตุพร จารุเกศนันท์ โทรศัพท์  061-818-0962 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  การแขง่ขนัทักษะทางวชิาการกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
  การแขง่ขนั การเลา่นิทานคณุธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
  งานศรีอยธุยา เปดิบ้านสูก่ารเรยีนรู้ 
  ในวนัอังคารที ่5 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2562  ณ  โรงเรียนศรอียธุยา  ในพระอปุถมัภฯ์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คุณสมบตัผิูเ้ขา้แขง่ขนั 
 เป็นนักเรียนของสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งแต่ละสถานศึกษาสามารถส่งนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖) เขา้แข่งขันได้ 
ประเภทและจ านวนผูเ้ขา้แขง่ขัน 
 ประกวดแข่งขันแบบเดี่ยว 
สถานทีจ่ัดการแขง่ขัน 
 เวทกีลาง  อาคาร 2  ชั้นล่าง   
วธิดี าเนินการและรายละเอยีดหลักเกณฑก์ารแขง่ขนั 
 ๑.  ผู้เข้าแข่งขันต้องเล่านิทานจากเรื่องที่ก าหนดให้เท่านั้น (รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร) 

 ๒.  ใช้สื่อประกอบการเล่านิทานได้ ยกเว้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมมาเอง 

 ๓.  ระยะเวลาที่ใช้เล่านิทานอย่างน้อย ๓ นาที และไม่เกิน ๕ นาท ี

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. บุคลิกภาพ     ๒๐ คะแนน 

๒. ใช้ภาษาถูกต้องตามอักขระ   ๒๐ คะแนน 
๓. น้ าเสียง และลีลาท่าทางประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา ๒๐ คะแนน 

๔. ความต่อเนื่องในการเล่า  ๑๕ คะแนน 

๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบเหมาะสม ๑๕ คะแนน 

๖. ใช้เวลาตามก าหนด   ๑๐ คะแนน 

รวม 100 
 

หมายเหต ุ เล่านิทานไม่ครบเวลาที่ก าหนด ตัด ๒ คะแนน เกินเวลาที่ก าหนด ๑ นาที ตัด ๒ คะแนน เกินเวลาที่
 ก าหนด ๑ นาทีขึ้นไป ตัด ๕ คะแนน 
เกณฑ์การมอบรางวลั 
 ชนะเลิศ    ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ไดร้บัรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
 รางวัลชมเชย (๒ รางวัล)   ได้รับเกียรติบัตร 
หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 

ผูป้ระสานงาน 
1. นางสาวสุมนทิพย์ ใจศิริ  โทรศัพท ์ 085-167-6024 
2. นางสาวเยาวนาฎ  แซ่เตียว  โทรศัพท์  082-427-2449 



 

  การแขง่ขนัทักษะทางวชิาการกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
  การแขง่ขนัประกวดวาดภาพในกจิกรรมเปิดบา้นสู่การเรียนรู้ 
  งานศรีอยธุยา เปดิบ้านสูก่ารเรยีนรู้ 
  ในวนัอังคารที ่5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562  ณ  โรงเรียนศรอียธุยา  ในพระอปุถมัภฯ์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คุณสมบตัผิูเ้ขา้แขง่ขนั 
 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
ประเภทและจ านวนผูเ้ขา้แขง่ขัน 
 1. ประเภทเดี่ยว 
 2. จ านวนผู้เขา้แข่งขนั   เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 จ านวน 1 คนต่อผลงาน 1 ชิน้ 
สถานทีจ่ัดการแขง่ขัน 
  อาคาร 1 ห้อง 141 - 145  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ  
วธิดี าเนินการและรายละเอยีดหลักเกณฑก์ารแขง่ขนั 
 1. ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 2. ใช้กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด A4  

 3 หัวข้อในการวาดภาพ 
  "เด็ก เยาวชน จิตอาสา รว่มพฒันาชาต"ิ 
 4. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้  
  - ดินสอ  
  - ยางลบ  
  - ใช้สีตามความถนัดของผู้เข้าประกวด 
  - แผ่นรองวาดภาพ  
 5. เวลาที่ใช้ในการวาดภาพ ๒ ชั่วโมง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนด  25 คะแนน 
2. การจัดวางองค์ประกอบของภาพ   25 คะแนน 
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   25 คะแนน 
4. ความสวยงาม   25 คะแนน 

รวม 100 
เกณฑ์การมอบรางวลั 
 ชนะเลิศ    ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ 
 รองชนะเลิศอันดับที ่1  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
 
ผูป้ระสานงาน 

1. นายธีระศักดิ์    หอมสมบัติ   โทรศัพท ์0639984146 
2. นางสาวสุภิญญา   แซ่เซียว   โทรศัพท์ 0846618174 

 



 
 

  การแขง่ขนัทักษะทางวชิาการกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
  การแขง่ขนัประกวดวาดภาพในกจิกรรมเปิดบา้นสู่การเรียนรู้ 
  งานศรีอยธุยา เปดิบ้านสูก่ารเรยีนรู้ 
  ในวนัอังคารที ่5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562  ณ  โรงเรียนศรอียธุยา  ในพระอปุถมัภฯ์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คุณสมบตัผิูเ้ขา้แขง่ขนั 
 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประเภทและจ านวนผูเ้ขา้แขง่ขัน 
 1. ประเภทเดี่ยว 
 2. จ านวนผู้เขา้แข่งขัน   เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 จ านวน 1 คนต่อผลงาน 1 ชิน้ 
สถานทีจ่ัดการแขง่ขัน 
  อาคาร 1 ห้อง 141 - 145  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ  
วธิดี าเนินการและรายละเอยีดหลักเกณฑก์ารแขง่ขนั 
 1. ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 2. ใช้กระดาษ ๑๐๐ ปอนด ์ขนาด A4  

 3 หัวข้อในการวาดภาพ 
  "เด็ก เยาวชน จิตอาสา รว่มพฒันาชาต"ิ 
 4. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้  
  - ดินสอ  
  - ยางลบ  
  - ใช้สีตามความถนัดของผู้เข้าประกวด 
  - แผ่นรองวาดภาพ  
 5. เวลาที่ใช้ในการวาดภาพ ๒ ชั่วโมง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนด  25 คะแนน 
2. การจัดวางองค์ประกอบของภาพ   25 คะแนน 
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   25 คะแนน 
4. ความสวยงาม   25 คะแนน 

รวม 100 
เกณฑ์การมอบรางวลั 
 ชนะเลิศ    ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
 

ผูป้ระสานงาน 
1. นายธีระศักดิ์    หอมสมบัติ   โทรศัพท ์0639984146 
2. นางสาวสุภิญญา   แซ่เซียว   โทรศัพท์ 0846618174 



 
  การแขง่ขนัทักษะวชิาการกลุม่สาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
  การแขง่ขนัประกวดขบัร้อง หวัข้อ “เพลงตามความถนัด” 
  งานศรีอยธุยา เปดิบ้านสูก่ารเรยีนรู้ 
  ในวนัอังคารที ่๕ กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนศรอียธุยา  ในพระอปุถมัภฯ์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คุณสมบตัผิูเ้ขา้แขง่ขนั 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
สถานทีจ่ัดการแขง่ขัน 
  เวทีกลาง  อาคาร ๒   ชั้นล่าง 
วธิดี าเนินการและรายละเอยีดหลักเกณฑ์การแขง่ขนั 

๑. คณะกรรมการจัดเตรียมเครื่องเสียง และไมโครโฟนส าหรับร้องเพลงที่ใช้ในการแข่งขันไว้ให้ผู้เข้าแข่งขัน  
๒. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมไฟล์เพลงประกอบการขับร้อง (Backing track) ลงใส่แผ่น CD ส่งมาตามท่ีอยู่ของ

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมกับใบสมัคร 
๓. เริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ จุดลงทะเบียน 
๔. ล าดับการแข่งขันเรียงตามล าดับการสมัคร 
๕. เริ่มแข่งขันเวลา ๐๙.๐๐ น.  
๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความถูกต้องของจังหวะ และท านองเพลง    ๒๐  คะแนน 

๒. ความถูกต้องของอักขระ และค าร้อง        ๒๐  คะแนน 

๓. ความไพเราะ และคุณภาพเสียงร้อง ๒๐  คะแนน 

๔. เทคนิคและความยากในบทเพลง           ๒๐  คะแนน 

๕. ลีลาการแสดงออก ๒๐  คะแนน 

รวม ๑๐๐ คะแนน 
 
เกณฑ์การมอบรางวลั 
 ชนะเลิศ    ได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ  
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

 
ผูป้ระสานงาน 

๑. นายกิตติพงษ์  ชัยพฤกษ์ชัยศรี  โทร ๐๒-๒๔๕๑๗๑๗ ต่อ ๑๑๓   โทร ๐๙-๗๒๗๙-๖๐๒๓  
 

 
 
 



 
  การแขง่ขนัทักษะวชิาการกลุม่สาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
  การแขง่ขนัประกวดขบัร้อง หวัข้อ “เพลงตามความถนัด” 
  งานศรีอยธุยา เปดิบ้านสูก่ารเรยีนรู้ 
  ในวนัอังคารที ่๕ กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนศรอียธุยา  ในพระอปุถมัภฯ์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คุณสมบตัผิูเ้ขา้แขง่ขนั 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สถานทีจ่ัดการแขง่ขัน 
  เวทีกลาง  อาคาร ๒   ชั้นล่าง 
วธิดี าเนินการและรายละเอยีดหลักเกณฑก์ารแขง่ขนั 

๗. คณะกรรมการจัดเตรียมเครื่องเสียง และไมโครโฟนส าหรับร้องเพลงที่ใช้ในการแข่งขันไว้ให้ผู้เข้าแข่งขัน  
๘. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมไฟล์เพลงประกอบการขับร้อง (Backing track) ลงใส่แผ่น CD ส่งมาตามท่ีอยู่ของ

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมกับใบสมัคร 
๙. เริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ จดุลงทะเบียน 
๑๐. ล าดับการแข่งขันเรียงตามล าดับการสมัคร 
๑๑. เริ่มแข่งขันเวลา ๐๙.๐๐ น.  
๑๒. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความถูกต้องของจังหวะ และท านองเพลง    ๒๐  คะแนน 

๒. ความถูกต้องของอักขระ และค าร้อง        ๒๐  คะแนน 

๓. ความไพเราะ และคุณภาพเสียงร้อง ๒๐  คะแนน 

๔. เทคนิคและความยากในบทเพลง           ๒๐  คะแนน 

๕. ลีลาการแสดงออก ๒๐  คะแนน 

รวม ๑๐๐ คะแนน 
 
เกณฑ์การมอบรางวลั (เรียงจากล าดับคะแนน) 
 ชนะเลิศ    ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
ผูป้ระสานงาน 

๒. นายกิตติพงษ์  ชัยพฤกษ์ชัยศรี  โทร ๐๒-๒๔๕๑๗๑๗ ต่อ ๑๑๓   โทร ๐๙-๗๒๗๙-๖๐๒๓  
 

 
 
 
 



 
\  การแขง่ขนัทักษะดา้นคอมพวิเตอร ์
  การแขง่ขนัการสรา้ง PowerPoint (Presentation) 
  งานศรีอยธุยา เปดิบ้านสูก่ารเรยีนรู้ 
  ในวนัอังคารที ่5 กุมภาพนัธ ์ พ.ศ.  2562  ณ  โรงเรยีนศรีอยธุยา  ในพระอปุถมัภฯ์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คุณสมบตัผิูเ้ขา้แขง่ขนั 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ประเภทและจ านวนผูเ้ขา้แขง่ขัน 
 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน (แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้รายการละ 1 ทีมเท่านั้น) 
สถานทีจ่ัดการแขง่ขัน 
 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ( อาคาร 2 ชั้น 3) 
วธิดี าเนินการและรายละเอยีดหลักเกณฑก์ารแข่งขนั 

๑๓. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นระบบปฏิบัติการ Windows ๘  CPU Intel(R) Core (TM) i๓-๔๑๓๐  
CPU @ ๓.๔๐ GHz  RAM ๔ Gb  VGA Onboard ๑ Gb 

๑๔. คณะกรรมการจัดเตรียม ไฟล์ข้อมลู รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว (.gif,.swf ฯลฯ) และเสียงประกอบส าหรับใช้ใน
การแข่งขัน ทั้งนี้ โดยระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะไม่สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ 

๑๕. นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ เช่น ไมโครโฟน หูฟัง เป็นต้น 
๑๖. เป็นการแข่งขัน Microsoft PowerPoint และทางคณะกรรมการจะเตรียมโปรแกรมดังกล่าวไว้ให้เรียบร้อย 
๑๗. นักเรียนสร้าง PowerPoint ตามหัวข้อที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 
๑๘. ห้ามน าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ นอกเหนือจาก

คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขนั หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขันทันที 
๑๙. ระยะเวลาในการแข่งขัน ๒ ชั่วโมง  
๒๐. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ๒๐  คะแนน 
๒. ความสวยงามของแต่ละหน้า ๒๐  คะแนน 
๓. การใช้ Effect ที่เหมาะสม ๒๐  คะแนน 
๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม ๒๐  คะแนน 
๕. การมีภาพประกอบที่เหมาะสม ๒๐  คะแนน 

รวม ๑๐๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 ตวัอยา่งเกณฑ์การใหค้ะแนนย่อย 

1. ความถูกต้องสมบรูณ์ของเนื้อหา 
- เลือกใช้โปรแกรมท่ีเหมาะสมและสามารถติดตั้งได้ส าเร็จ 
- ความถูกต้องตามเนื้อหาที่ก าหนดให้ 
- ความสัมพันธ์และต่อเนื่องของเนื้อหาผ่านสไลด์งานน าเสนอ 
- ความสมบูรณ์ในการให้รายละเอียดของเนื้อหาจากสไลด์รวม 

2. การใช ้Effect ที่เหมาะสม 
- ความเหมาะสมของการใช้ Effect ประกอบการน าเสนอเนื้อหา 

3. ความสวยงามของแตล่ะหนา้ 
- ความเหมาะสมของการจัดวางเนื้อหา ขนาด การตกแต่งพ้ืนหลังและอ่ืน ๆ ตามลักษณะ 

เฉพาะของการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
4. ความคิดสรา้งสรรค ์

- การสื่อสารจากสไลด์งานน าเสนอที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ 
 
เกณฑ์การมอบรางวลั (เรียงจากล าดับคะแนน) 
 ชนะเลิศ    ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
 
 
ผูป้ระสานงาน 

1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ   โทร ๐๒๒๔๕๑๗๑๗ ต่อ ๑๔๔   โทร ๐๘-๗๔๕๑-๕๔๑๖  
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี   โทร ๐๒๒๔๕๑๗๑๗ ต่อ ๑๔๔   โทร ๐๖-๓๓๖๙-๔๒๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  การแขง่ขนัทักษะทางวชิาการกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
  กิจกรรมการแขง่ขนั การแขง่ขันภาษาอังกฤษ Crossword 
  งานศรีอยธุยา เปดิบ้านสูก่ารเรยีนรู้ 
  ในวนัอังคารที ่5 กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2562  ณ  โรงเรียนศรอียธุยา  ในพระอปุถมัภฯ์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คุณสมบตัผิูเ้ขา้แขง่ขนั 

- นักเรียนระดับชั้น ป.5-6 
ประเภทและจ านวนผูเ้ขา้แขง่ขัน 

- แข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน (โรงเรียนละ 1 ทีม) 
- รับทีมเข้าแข่งขันทัง้สิ้น 10 ทีม 

สถานทีจ่ัดการแขง่ขัน 
    อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 - 325 
วธิดี าเนินการและรายละเอยีดหลักเกณฑก์ารแขง่ขนั 

1. ใช้กติกาการแข่งขัน Crossword โดยสมาคมครอสเวิร์ดเกิม เอแม็ท ค าคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย 
2. ใช้อุปกรณ์แข่งขันครอสเวิร์ดเกมระดับประถม (กระดานขนาด 11 x 11 ช่อง) 
3. จ านวนเกมการแข่งขัน จะแข่งขันตามจ านวนเกมท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 

3.1. โดยหากจ านวนทีมที่เข้าแข่งขันมีจ านวนไม่เกิน 6 ทีม จะใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมด (Round 
Robin) จ านวนเกมขึ้นอยู่กับจ านวนทีม ตัวอย่าง หากมีทีมแข่ง 4 ทีม จะพบกันหมด 3 รอบจบ ก็จะได้คู่
ชิงฯ , หากมีทีม แข่ง 5 ทีม (ไม่ครบคู่) ในแต่ละรอบจะมีทีมได้ชนะบายทีมละ 1 เกม ระบบการแข่งขันนี้
จะมีรอบชิงฯ หรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่ กับข้อตกลงของกรรมการควบคุมการแข่งขันตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขัน
เกมที่ 1 เพราะถือว่าได้แข่งโดยพบกันหมดอย่าง ยุติธรรมแล้ว 

3.2. หากทีมแข่งขันมีตั้งแต่ 7 ทีมขึ้นไป ให้ใช้วิธีประกบคู่แบบสวิส (Swiss Pairing) จ านวน 4 เกม ให้ผู้เข้า
แข่งขันที่ผลการแข่งขันระดับเดียวกันพบกัน จนกระทั่งเกมคัดเลือกเกมสุดท้าย ใช้วิธีประกบคู่แบบ King 
of the Hill เรียงล าดับคะแนน และให้ทีม ที่มีคะแนนอันดับ 1 พบ 2 , 3 พบ 4 , 5 พบ 6 ตามล าดับ 
เป็นต้น 

4. การจัดอันดับคะแนน ให้นับคะแนนรวมจากเกมที่ชนะ และเสมอ ก่อนเป็นล าดับแรก หากคะแนนเท่ากัน ให้ใช้
แต้มผลต่างสะสม (Difference) เป็นตัวตัดสิน  

5. แต้มผลต่างสูงสุดต่อเกม Maximum Difference ครอสเวิร์ดเกม รุ่นประถมศึกษา แต้มต่างไม่เกิน 100 แต้ม 
ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลงเหลือ 100 แต้ม และในเกมสุดท้าย แต้มต่างไม่เกิน 80 แต้ม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลง
เหลือ 80 แต้ม 

6. รอบชิงชนะเลิศไม่มี Maximum Difference  
7. ชนะบาย (Bye) ชนะบายได้ 50 แต้ม  
8. เวลาในการแข่งขัน แต่ละเกมประมาณ 50 นาที โดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบเปลี่ยนสลับ (Switch Toggle) 

หรือChess Clock ทุกเกมและทุกกระดาน ครอสเวิร์ดมีเวลาฝั่งละ 22 นาที หากมีผู้เล่นใช้เวลาเกิน (นาฬิกาที่
ใช้ต้องตั้งค่าโปรแกรมให้เวลาติดลบได้) จะถูกหักคะแนนนาทีละ 10 คะแนน เศษวินาทีจะถูกนับเป็น 1 นาที 
ตัวอย่างเช่น นาย A ใช้เวลาติดลบ -3.18 นาที จะถือว่านาย A ใช้เวลาเกิน 4 นาที และจะถูกหักคะแนน 40 
คะแนน  

 



 
9. การขอตรวจศัพท์หรือสมการ (Challenge)  

9.1. ครอสเวิร์ด ใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพีซีในการตรวจศัพท์ โดยใช้ดิกชันนารี OWL2.1 คอมพิวเตอร์
หรือแท็บเล็ตพีซีที่กรรมการเตรียมไว้ให้เท่านั้น เมื่อมีการขอชาเลนจ์ให้หยุดเวลา คว่ าเบี้ย รูดถุงเบี้ย ทั้ง
สอง ฝ่ายส่งตัวแทนไปเช็คค าศัพท์ที่เครื่องชาเลนจ์ 

9.2. การหยุดเกม ในกรณีที่จ าเป็นต้องหยุดเกมต้องไม่มีการคิดศัพท์หรือสมการและให้คว่ าเบี้ยทุ กครั้ง เช่น
ตรวจสอบคะแนนให้ตรงกัน , ขอเข้าห้องน้ า (ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ าจนกว่าจะถึงตาเล่นตัวเองและต้อง
ลงศัพท์ หรือ สมการหรือเปลี่ยนเบี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนถึงจะอนุญาตให้ไปได้) เป็นต้น  

10. ห้ามเล่นเครื่องมือสื่อสาร ใส่หูฟัง หรือคุยโทรศัพท์ขณะแข่งขัน  
11. ให้จับถุงเบี้ยในระดับสายตาหรือให้พ้นสายตา และวางเบี้ยที่จับลงบนโต๊ะหรือใส่ในแร็คเท่านั้น ห้ามวางถุงเบี้ย

บนโต๊ะแล้วจับเบี้ย ห้ามจับเบี้ยใต้โต๊ะ หรือเปิดเบี้ยดูใต้โต๊ะ ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสามารถตักเตือนได้หากผู้เล่นอีก
ฝ่ ายมี พฤติกรรมดังกล่าว และสามารถเรียกกรรมการมาตักเตือนหากยังท าซ้ า เมื่อจับเบี้ยเสร็จแล้ว ให้รูด
เชือกปิดถุงเบี้ยให้เรียบร้อย 

12. การทุจริตในการแข่งขัน นักกีฬาที่ทุจริตในการแข่งขันจะถูกปรับแพ้ในเกมนั้นๆ ไม่ให้รับรางวัล หรือให้ออก 
จากการแข่งขันตลอดทัวร์นาเม้นท์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน 

เกณฑ์การมอบรางวลั (เรียงจากล าดับคะแนน) 
 ชนะเลิศ    ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
 

ผูป้ระสานงาน 
นายนนกร  มังคละศิริ  โทรศัพท์ 098-952-1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

  ชื่อการแข่งขัน สะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) 

  งานศรีอยุธยา เปิดบ้านสู่การเรียนรู้ 

  ในวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คุณสมบตัผิูเ้ขา้แขง่ขนั 
 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖  

ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 แข่งขันประเภทเดี่ยว แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงโรงเรียนละ ๒ คนเท่านั้น 

สถานที่จัดการแข่งขัน 

 อาคาร ๓ ชั้น  ๒  ห้อง ๓๒๒  

วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 ๑. คณะกรรมการแจกข้อสอบแบบปรนัย จ านวน ๒๐ ข้อ ในการแข่งขันรอบที่ ๑ ครูชาวต่างชาติจะออกเสียง

ค าศัพท์ ๒ ครั้ง และพูดประโยคตัวอย่าง ๒ ครั้ง ให้ผู้เข้าแข่งขันเลือกค าศัพท์ที่สะกดถูกต้อง แล้วท าเครื่องหมาย X ลง

ในกระดาษค าตอบ 

 ๒. การแข่งขันรอบที่ ๒ คณะกรรมการแจกกระดาษเปล่า เพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนสะกดค าศัพท์ ไม่เกิน ๒๐ 

ค า ครูชาวต่างชาติจะออกเสียงค าศัพท์ ๒ ครั้ง หากสะกดค าศัพท์ผิดจะตกรอบทันที 

 ๓. การแข่งขันรอบที่ ๓ ผู้เข้าแข่งขันต้องออกไปสะกดค าศัพทด์้วยปากเปล่าทีละคนตามล าดับคะแนนสูงสุด ใช้

เวลาคนละ ๑ นาท ีในการออกไปสะกดค าศัพท์ ครูชาวต่างชาติจะออกเสียงค าศัพท์ ๑ ครั้ง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ๑. ในการแข่งขันรอบที่ ๑ ผู้เข้าแข่งขันที่เลือกค าศัพท์ที่สะกดถูกต้อง ตั้งแต่๑๐ข้อขึ้นไป จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป 

 ๒. ในการแข่งขันรอบที่ ๒ ผู้เข้าแข่งขัน จ านวน ๓ คนแรก ที่สะกดค าศัพท์ได้ถูกต้อง จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป 

หากผู้เข้าแข่งขันสะกดค าศัพท์ผิดจะตกรอบทันที 

 ๓. ในการแข่งขันรอบที่ ๓ 

ผู้เข้าแข่งขันที่สะกดค าศัพท์ได้ถูกต้องมากท่ีสุดอันดับที่ ๑ ตัดสินได้รางวัลชนะเลิศ 

ผู้เข้าแข่งขันที่สะกดค าศัพท์ได้ถูกต้องมากท่ีสุดอันดับที่ ๒ ตัดสินได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 

ผู้เข้าแข่งขันที่สะกดค าศัพท์ได้ถูกต้องมากท่ีสุดอันดับที่ ๓ ตัดสินได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 

เกณฑ์การมอบรางวลั (เรียงจากล าดับคะแนน) 
 ชนะเลิศ    ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
 

ผู้ประสานงาน 

นายฉัตรชัย   เหรียญทอง  โทรศัพท์มือถือ ๐๙๓-๓๒๗-๗๔๙๔ 

 



 
  การแขง่ขนัทักษะทางวชิาการกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
  การแขง่ขนั ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) 
  งานศรีอยธุยา เปดิบ้านสูก่ารเรยีนรู ้
  ในวนัอังคารที ่5 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2562  ณ  โรงเรียนศรอียธุยา  ในพระอปุถมัภฯ์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คุณสมบตัผิูเ้ขา้แขง่ขนั 
 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  
ประเภทและจ านวนผูเ้ขา้แขง่ขัน 
 แข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น โดยแต่ละ
ทีมต้องมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เนตได้ 
สถานทีจ่ัดการแขง่ขัน 
 อาคาร 3   ชั้น  ๒  ห้อง 323  
วธิดี าเนินการและรายละเอยีดหลักเกณฑก์ารแขง่ขนั 
 1. นักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ Kahoot โดยมีลักษณะเป็น
ปรนัย 4 ตัวเลือก 
 2. นักเรียนตอบค าถามทั้งหมด 10 ค าถาม ตัดสินผลจากล าดับในเว็บไซต์ Kahoot 
 เกณฑก์ารให้คะแนน 
 เรียงล าดับ 1-3 ตามผลที่ปรากฏในเว็บไซต์ Kahoot เมื่อจบการแข่งขัน 
 
เกณฑ์การมอบรางวลั (เรียงจากล าดับคะแนน) 

 ชนะเลิศ    ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
 

ผูป้ระสานงาน 
1. นายอิสระพงษ์   เดชวงษา    โทรศัพท ์083-5870655 
2. นางสาวสุราลัย  เกตุธรรมรัตน์  โทรศัพท์ 087-6906397 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  การแขง่ขนัทักษะทางวชิาการกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
  การแขง่ขนัตอบปัญหาความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับภาษาญีปุ่น่ 
  งานศรีอยธุยา เปดิบ้านสูก่ารเรยีนรู้ 
  ในวนัอังคารที ่5 กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2562  ณ  โรงเรียนศรอียธุยา  ในพระอปุถมัภฯ์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คุณสมบตัผิูเ้ขา้แขง่ขนั 
 1. เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
ประเภทและจ านวนผูเ้ขา้แขง่ขัน 
 1. โรงเรียนสามารถส่งทีมผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม (ทีมละ 2 คน) 
 2. รับสมัครผู้เข้าแข่งขันเพียง 20 ทีมเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้ที่ส่งใบสมัครมาถึงก่อน 
สถานทีจ่ัดการแขง่ขัน 
 อาคาร ๓ ชั้น ล่าง  ห้อง 31๑   (ศูนยพั์ฒนาคุณภาพวิชาษาญ่ีปุ่น)  
วธิดี าเนินการและรายละเอยีดหลักเกณฑก์ารแขง่ขนั 
 ลักษณะการแข่งขัน เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน แบ่งการแข่งขัน 3 รอบ คือรอบทดสอบ       
รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ 
 1. รอบทดสอบ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตอบค าถามความรู้ทั่วไป 20 ข้อ โดยเลือกตอบว่าใช่ หรือ ไม่ใช่            
และคัดทีมเพ่ือเข้าแข่งขันในรอบถัดไป 
 2. รอบคัดเลือก เป็นค าถามความรู้ทั่วไปเก่ียวกับญี่ปุ่นจ านวน 20 ข้อ โดยแสดงค าถามทางหน้าจอ และให้ผู้
เข้าแข่งขันเขียนค าตอบในกระดาษที่แจกให้ และคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด 5 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 
 3. รอบชิงชนะเลิศ ให้แต่ละทีมเลือกหมวดค าถามที่ต้องการจะตอบวนไปจนครบทุกทีม หมวดค าถาม ได้แก่ 
1. การ์ตูนญี่ปุ่น 2. บันเทิงญี่ปุ่น 3. อาหารญี่ปุ่น 4. ญี่ปุ่นปัจจุบัน 5. วัฒนธรรมญี่ปุ่น หากตอบถูกจะได้คะแนน               
ในข้อนั้นๆ ค าถามจ านวน ๒๐ ข้อ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. รอบทดสอบ 20 ข้อ 20 คะแนน 
2. รอบคัดเลือก 20 ข้อ 20 คะแนน 
3. รอบชิงชนะเลิศ 20 ข้อ 20 คะแนน 

รวม 60 
 

เกณฑ์การมอบรางวลั 
 ชนะเลิศ    ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

 

ผูป้ระสานงาน 
1. นางสาวพิรญาณ์   นพรัตน์   โทรศัพท ์ 087-646-4546 
2. นางสาวธนพร  จรจรัญ   โทรศัพท์ 086-790-5248 

 
 



 
 
  การแขง่ขนัทักษะทางวชิาการกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
  การแขง่ขนั คัดลายมือภาษาจนี  
  งานศรีอยธุยา เปดิบ้านสูก่ารเรยีนรู ้
  ในวนัอังคารที ่5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2562  ณ  โรงเรยีนศรีอยธุยา  ในพระอปุถมัภฯ์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คุณสมบตัผิูเ้ขา้แขง่ขนั 
 นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาจีน 
ประเภทและจ านวนผูเ้ขา้แขง่ขัน 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  โรงเรียนละ 1-2 คน 
สถานทีจ่ัดการแขง่ขัน 
 อาคาร ๓ ชั้น ล่าง  ห้อง 314  (ศูนยพั์ฒนาคุณภาพวิชาษาจนี)  
วธิดี าเนินการและรายละเอยีดหลักเกณฑก์ารแขง่ขนั 

1. ใช้ดินสอไม้ในการคัด (ทางโรงเรียนเตรียมให้) 
2. คัดตามแบบท่ีก าหนดให้ภายในเวลา 40 นาที 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. ความถูกต้องของตัวอักษร เขียนครบถ้วน 10 คะแนน 
2. ความสวยงาม      10 คะแนน 
3. ความชัดเจนสะอาด เรียบร้อย   5  คะแนน 
4. เสร็จตามเวลาที่ก าหนด   5  คะแนน 

รวม 30 
 

เกณฑ์การมอบรางวลั (เรียงจากล าดับคะแนน) 
 ชนะเลิศ    ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับรางวัล  พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
 

ผูป้ระสานงาน 
1. นางสมฤทัย   จิราพงษ์   โทรศัพท ์085-083-0994 
2. นางสาวณฐอร    จันทศร   โทรศัพท์ 086-552-5855  

 
 
 
 
 
 
 
 



นิทานส าหรับการแขง่ขนัเลา่นิทาน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

สนุัขจิง้จอกอยากเปน็ผูน้ า 
 

 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชสีห์ อาศัยอยู่ในถ้ าทองในป่าหิมพานต์ วันหนึ่ง ราชสีห์เดิน
ออกจากถ้ าทองไปหาอาหาร ได้กระบือใหญ่ตัวหนึ่ง กินเนื้อแล้วไปดื่มน้ าที่สระแห่งหนึ่ง  
 
 ในขณะที่เดินกลับถ้ า ได้พบสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งในระหว่างทาง สุนัขจิ้งจอกจึงขออาสาเป็นผู้รับใช้ราชสีห์ด้วย
ความกลัวตาย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุนัขจิ้งจอกก็ได้กินเนื้อเดนราชสีห์อย่างอ่ิมหน าส าราญ มันมีหน้าที่ข้ึนยอดเขาไปดู
สัตว์ที่จะเป็นอาหาร แล้วกลับลงมาบอกพระยาราชสีห์ว่า  
    "ข้าพเจ้า อยากกินเนื้ออย่างโน้น นายท่าน จงแผดเสียงเถิด" พระยาราชสีห์ก็จะไปจับสัตว์ตัวนั้นมาเป็นอาหาร 
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อนานาชนิดหรือแม้กระทั่งช้าง 
 

 ครั้นเวลาผ่านไปหลายปี สุนัขจิ้งจอก ชักก าเริบเกิดความคิดว่า  
   "แม้ตัวเรา ก็เป็นสัตว์ มี ๔ เท้าเหมือนกัน เหตุใด จะให้ผู้อื่นเลี้ยงอยู่ทุกวันเล่า นับแต่นี้เป็นต้นไป เราจะฆ่าช้าง
เป็นอาหารกินเนื้อเอง แม้แต่ราชสีห์ก็เพราะอาศัยเราบอกว่า นายขอรับ เชิญท่านแผดเสียงเถิดเท่านั้นก็จึงฆ่าสัตว์ต่าง ๆ 
ได้ ต่อแต่นี้เราจะให้ราชสีห์พูดกับเราบ้าง" สุนัขจิ้งจอกได้เข้าไปหาราชสีห์แล้วบอกเรื่องนั้น 
 

 แม้ถูกพระยาราชสีห์พูดเยาะเย้ยว่า  
     "เป็นไปไม่ได้"  
    แต่สุนัขจิ้งจอกก็ตามคงเซ้าซี้อยู่นั่นเอง พระยาราชสีห์เมื่อไม่อาจห้ามมันได้ ก็รับค าให้สุนัขจิ้งจอกนอน          
ในที่นอนของตน แล้วไปคอยดูช้างตกมันที่เชิงเขา พบแล้วก็กลับเข้ามาบอกสุนัขจิ้งจอกว่า  
     "จิ้งจอกเอ๋ย เชิญแผดเสียงเถิด" 
 

 สุนัขจิ้งจอก ออกจากถ้ าทอง สลัดกาย มองทิศทั้ง ๔ หอนขึ้นสามคาบ วิ่งกระโดดเข้างับช้างหวังที่ก้านคอช้าง 
กลับพลาดไปตกที่ใกล้เท้าช้าง ช้างจึงยกเท้าขวาขึ้นไปเหยียบหัวจิ้งจอก จนหัวกะโหลกแตกเป็นจุน แล้วเอาเท้าคลึงร่าง
ของมันท าเป็นกองไว้แล้วเยี่ยวรดข้างบน ร้องกัมปนาทเข้าป่าไป  
 

พญาราชสีห์เห็นเช่นนั้นแล้ว จึงกล่าวคาถานี้ว่า 
      "มันสมองของเจ้าทะลักออกมา กระหม่อมของเจ้าก็ถูกท าลายซี่โครงของเจ้า ก็หักหมดแล้ว วันนี้ เจ้าช่าง
รุ่งโรจน์เหลือเกิน" 

 

 

 

 

 



ราชสหี ์๘ พีน่้อง 

 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชสีห์ มีน้องชาย ๖ ตัวและน้องสาว ๑ ตัว อาศัยอยู่ในถ้ าทอง
แห่งหนึ่งในป่าหิมพานต์ในที่ไม่ไกลจากถ้ าทองนั้นมีถ้ าแก้วผลึกอยู่ถ้ าหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง ต่อมา
เมื่อพ่อแม่ของราชสีห์ได้ตายลง ราชสีห์ผู้ที่พ่ีจึงให้ราชสีห์น้องสาวอยู่เฝ้าถ้ าส่วนพวกตนออกหาอาหาร เมื่อได้อาหารแล้ว
ก็จะพากันกินส่วนหนึ่ง น าอาหารอีกส่วนหนึ่งมามอบให้น้องสาวที่ถ้ าเป็นลักษณะเช่นนี้ประจ า 

 อยู่มาวันหหนึ่ง เมื่อราชสีห์ผู้พ่ีทั้ง ๗ ตัวออกไปหาอาหารแล้วสุนัขจิ้งจอกที่อาศัยอยู่ถ้ าแก้วผลึกได้มาที่ถ้ าทอง
พร้อมกับพูดเกี้ยวพาราสีนางราชสีห์สาวว่า "แม่ราชสีห์น้อย เรามี ๔ เท้า เจ้าก็มี ๔ เท้า เจ้าจงเป็นภรรยาของเราเสีย
เถิด" นางราชสีห์สาวได้ฟังค าของสุนัขจิ้งจอกพูดเช่นนั้นก็คิดน้อยใจว่า "เราเป็นสั ตว์ตระกูลสูง สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์
ตระกูลต่ า มันพูดไม่ไพเราะเลย เราจะมีชีวิตอยู่ไปท าไม จะกลั้นใจตายเสียดีกว่า"  แต่ก็นึกขึ้นได้ว่ารอให้พวกพ่ีกลับมา
ก่อนดีกว่า เล่าให้พวกเขาฟังแล้วค่อยตาย จึงไม่พูดตอบอะไร  เมื่อไม่ได้รับค าตอบสุนัขจิ้งจอกก็เดินกลับถ้ าของตนไป 

 ราชสีห์หนุ่มทั้ง ๖ ตัวกลับมาถึงถ้ าก่อน เมื่อได้รับฟังค าบอกเล่าจากน้องสาวแล้วโกรธมาก ถามถึงที่อยู่ของสุนัข
จิ้งจอกนางราชสีห์เพราะไม่เคยออกไปจากถ้ าสักครั้งเข้าใจว่าสุนัขจิ้งจอกอยู่กลางแจ้งจึงบอกไปว่า "มันอยู่กลางแจ้งที่
เชิงเขาละพ่ี" ราชสีห์เหล่านั้นด้วยอารมณ์โกรธจึงวิ่งไปหาสุนัขจิ้งจอกด้วยความเร็วหวังจะขย้ าให้ตายครั้งเดียว ได้ชนเข้า
กับถ้ าผลึกนอนตายอยู่ที่ นั่นเองท้ัง ๖ ตัว 

 ตกเย็นเมื่อราชสีห์โพธิสัตว์กลับมาถึงถ้ าทราบเหตุการณ์นั้นแล้ว พอน้องสาวบอกว่าสุนัขจิ้งจอกอยู่กลางแจ้งที่
เชิงเขาเท่านั้นก็คิดได้ว่า "พวกสุนัขจิ้งจอกไม่เคยอาศัยอยู่กลางแจ้ง มันต้องนอนอยู่ในถ้ าแก้วผลึกแน่นอน" เดินไปที่เชิง
เขาเห็นราชสีห์น้องชายทั้ง ๖ ตัวนอนตายอยู่ จึงพูดขึ้นว่า "พวกนี้คงจะไม่รู้ว่าสุนขจิ้งจอกนอนอยู่ในถ้ าแก้วผลึก เพราะ
ไม่ทันใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบจึงวิ่งชนถ้ าตายเสียหมด การงานของผู้ไม่พิจารณาแล้วรีบท าย่อมเป็นอย่างนี้กันทุก
คนแหละ" แล้วกล่าวเป็นคาถาว่า 

"การงานเหล่านั้นย่อมเผาบุคคลผู้มิได้พิจารณาแล้วรีบร้อนจะท าให้เสร็จ เหมือนกับขอร้อนที่บุคคลไม่พิจารณา
ก่อนแล้ว ใส่เข้าไปในปาก" 

 เมื่อกล่าวจบก็ข้ึนไปที่ปากถ้ า แก้วผลึกค ารามเสียงดังขึ้น ๓ ครั้ง ท าให้สุนัขจิ้งจอกท่ีนอนหวาดกลัวอยู่ในถ้ านั้น
หัวใจวายตายไปเอง แล้วกลับลงมาฝังพวกน้องชายไว้ที่แห่งหนึ่ง กลับไปถ้ าเล่าเรื่องราวให้น้องสาวฟัง แล้วพูดปลอบใจ
น้องสาวให้หายความน้อยใจ และอาศัยอยู่ที่นั้นจนตราบสิ้นชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



นกกระยางเจา้เลห่ ์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ที่สระน้ าแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใหญ่มากนัก มีปลาอาศัยอยู่มาก ในฤดูร้อน น้ าในสระจะลด
น้อยลงจนเกือบแห้งขอด ท าให้ปลาอยู่อย่างล าบาก ในที่ไม่ไกลจากสระนี้ มีนกกระยางอยู่ตัวหนึ่ง เห็นปลามีอยู่จ านวน
มาก จึงคิดหาอุบายลวงกินปลาขึ้นมาได้อย่างหนึ่งแล้วไปยืนอยู่ที่ริมสระน้ านั้น ท าทีเป็นเศร้าสร้อยหงอยเหงา ยืนเซื่อง
ซึมอยู่ ปลาเห็นนกกระยางเป็นเช่นนั้นจึงถามว่า  
       "ท่านเป็นอะไร ถึงดูซึมเศร้าไป"  
นกกระยางจึงบอกว่า  
       "เราก าลังสลดใจ สงสารพวกท่าน ที่น้ าในสระนี้มีน้อย มีที่เที่ยวน้อยและความร้อนมีมาก ในที่ไม่ไกล  
จากนี้ มีสระใหญ่อยู่สระหนึ่งทั้งลึก มีน้ ามากและมีดอกบัวเต็มสระ ถ้าพวกท่านไว้ใจเรา ๆ จะอาสาพาพวกท่านไปด้วย
จงอยปาก คาบพวกท่านไปทีละตัว "  
 

ปลากล่าวว่า  
       "เจ้านาย ข้าไม่เคยได้ยินว่านกกระยางคิดดีต่อปลาเลย ท่านต้องการกินปลาทีละตัวมากกว่าพวกเราไม่เชื่อท่าน" 
 

นกกระยางกล่าวว่า  
       "ถ้าพวกท่านไม่เชื่อเรา พวกเจ้าจงส่งปลาตัวหนึ่งไปดูสระน้ าพร้อมกับเราซิ" 

 ปลาจึงคัดเลือกได้ปลาด าใหญ่ตัวหนึ่ง ที่มีความสามารถท้ังทางน้ าและทางบก เป็นตัวแทนไปดูสระน้ านั้นกับนก
กระยาง นกกระยางได้น าปลาตัวนั้นไปชมสระน้ านั้นบินวน ๓ รอบ แล้วน ากลับมาปล่อยยังสระเดิม ปลานั้นได้พรรณนา
ถึงสระน้ าท่ีไปเห็นมาให้ปลาทั้งหลายฟัง พวกปลาจึงตกลงใจจะไปอยู่ที่สระใหม่ตามค าแนะน าของนกกระยางนั้น  

 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นกกระยางก็คาบปลาทีละตัวไปและกินเสียที่ต้นไม้กุ่มใกล้สระนั้น จนปลาหมดสระ ในสระ
นั้นยังมีปูใหญ่อยู่ตัวหนึ่ง นกกระยางอยากจะกินปูนั้น จึงไปใช้อุบายนั้นอีก ส่วนปูนั้นฉลาด กลับเสนอว่า “ข้าตัวใหญ่ 
เกรงว่าท่านจะคาบไปไม่ไหว จึงขอใช้ก้ามของข้าคีบคอท่านไปแทนก็แล้วกัน” ด้วยอ านาจแห่งความหิว ท าให้นก
กระยางตกลงตามนั้น พอบินไปถึงต้นกุ่มนกกระยางก็ไปจับที่ต้นไม้นั้น หวังจะกินปู  

 ปูเห็นก้างปลาที่โคนต้นกุ่มนั้น กองอยู่อย่างมากมาย ท าให้ทราบความจริง จึงสั่งให้นกกระยาง  บินกลับไปส่งที่
สระตามเดิม นกกระยางจะไม่ไป ปูจึงหนีบคอนกกระยางให้แน่นขึ้น พร้อมกับขู่จะหนีบคอนกให้ขาด นกกระยางกลัว
ตายจึงบินกลับไปที่สระน้ านั้น พอบินไปถึงกลางสระน้ า ปูจึงตัดสินใจหนีบคอนกกระยางขาดตายกลางสระนั่นเอง  

รุกขเทวดา เห็นเหตุการณ์นั้นแล้ว จึงกล่าวเป็นคาถาว่า 
      "บุคคล ผู้ใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่น จะพบความสุขอยู่ได้ไม่นาน  
เพราะผู้ใช้ปัญญาหลอกลวงคนอื่น ย่อมประสบผลแห่งบาปกรรมที่ตนท าไว้  
เหมือนนกกระยางถูกปูหนีบคอตาย ฉะนั้น" 


