
เกณฑ์การประเมินการแข่งขันคัดลายมือ   
 

๑. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

๑.๑ แขง่ขันประเภทเดี่ยว 

๑.๒ จ านวนผู้เข้าแขง่ขัน 

    ๑) ช้ัน ป. ๔ - ๖ จ านวน ๑ คน/โรงเรียน 

๒) ช้ัน ม. ๑ – ๓ จ านวน ๑ คน/โรงเรียน 

 ๒. วิธดี าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 ก าหนดเนือ้หาการเขยีนให้เหมาะสมตามระดับช้ันของนักเรียน ใช้เวลา ๑.๓๐ 

ช่ัวโมง   

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

๑) ใช้ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ ๕๐ คะแนน 

๒) ถูกต้องตามอักขรวิธ ี๒๕ คะแนน 

๓) อ่านง่าย เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย ๒๕ คะแนน 

๔) ผิด ๒ ค า หัก ๑ คะแนน 

 

ช้ัน ป.๔ – ๖ ใช้ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว ๑๕ – ๒๐ 

บรรทัด  

                หรือ ไม่เกิน ๑ กระดาษ A๔ 

ช้ัน ม.๑ – ๓ ใช้ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว ๒๐ – ๒๕ 

บรรทัด  

      หรือ ไม่เกิน ๑ กระดาษ A๔ 

๓.  สถานท่ีแข่งขัน  ณ  ห้องเจ้าหลวง 

๔. การตัดสนิของคณะกรรมการการแข่งขัน ถือเป็นท่ีส้ินสุด  

 

หมายเหตุ  อุปกรณ์และบทคัดลายมือทางผู้จัดกิจกรรมจัดเตรียมให้ 

 

 



การแข่งขันเขียนตามค าบอก 

๑. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

 ๑.๑ แขง่ขันประเภทเดี่ยว  

 ๑.๒ จ านวนผู้เข้าแขง่ขัน  

  ๑) ช้ัน ป . ๔ – ๖   จ านวน ๑ คน/โรงเรียน  

  ๒) ช้ัน ม. ๑ – ๓    จ านวน ๑ คน/โรงเรียน  

๒. วิธดี าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  

  ก าหนดค าศัพท์ให้ครอบคลุมตามระดับช้ัน 

- ช้ัน ป  .๔ –  ๖  อยา่งน้อย  ๓๐ ค า 

- ช้ัน ม.๑ –  ๓   อยา่งน้อย  ๔๐ ค า 

 - เขยีนด้วยลายมือตัวบรรจง อ่านง่าย เป็นระเบียบและสะอาด 

๓. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๓๐ /๔๐ / ๕๐ คะแนน (ตามระดับ) 

๔. การตัดสนิของคณะกรรมการการแข่งขัน ถือเป็นท่ีส้ินสุด  

๕. สถานท่ีจัดแข่งขัน  ห้อง ๕๒๔  อาคาร 5 ( อาคารอินทยงยศโชติ)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การตัดสิน 

การเขยีน/คัดลายมืออักขระล้านนา (ตั๋วเมือง) 

ในงานนิทรรศการ CKK OPEN HOUSE 2017 : เปิดบ้านจักรค าคณาทร 2560  

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 

ระดับรางวัล  เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเย่ียม 

(ชนะเลิศ) 

1. เขยีน /คัดตามรูปแบบตัวอักษรธรรมล้านนา

ฟอนต์ติโลกราช เวอร์ช่ัน 1-14 

2. ขนาดตัวอักษรครึ่งบรรทัด เวน้บรรทั ด และ

ช่องไฟถูกต้อง,เขยีนใต้บรรทัด 

3. ไม่มีผิดแม้แห่ง/ค าเดียว 

4. สวยงาม เป็นระเบียบ เส้นสายคงที่ 

5. สะอาด และเสร็จตามก าหนดเวลา 

ดีมาก 

(รองชนะเลิศอันดับ 1) 

1. รูปแบบตัวอักษรอื่นๆ แต่ยังอยูใ่นสัณฐานกลม

ป้อมตามแบบฉบับอักษรธรรมล้านนา 

2. ตัวอักษรได้ขนาด เวน้บรรทั ด เวน้ช่องไฟ

ถูกต้อง,เขยีนใต้บรรทัด 

3. ผิดได้ไม่เกิน 1 แห่ง/ค า 

4. สวยงาม/สะอาด และเสร็จตามก าหนดเวลา 

ด ี

(รองชนะเลิศอันดับ 2) 

1. รูปแบบตัวอักษรอื่นๆ แต่ยังอยูใ่นสัณฐานกลม

ป้อม 

2. ตัวอักษรได้ขนาด เวน้บรรทัด เขยีนใต้บรรทัด 

3. ผิดได้ไม่เกิน 2 แห่ง/ค า 

4. สวยงาม เส้นสายคงที่ 

5. สะอาด และเสร็จล่วงเวลาได้ไม่เกิน 3 นาที 

พอใช้ 

(รองชนะเลิศอันดับ 3) 

1. รูปแบบตัวอักษรตามถนัด แต่ยังอยูใ่นสัณฐาน

กลมป้อม 

2. ตัวอักษรได้ขนาด เขยีนใต้บรรทัด 

3. ผิดได้ไม่เกิน 3 แห่ง/ค า 

4. สวยงาม และเสร็จล่วงเวลาได้ไม่เกิน 5 นาที 

 

 

 



ระดับรางวัล  เกณฑ์การตัดสิน 

ใช้ได้/ผ่าน 

(ชมเชย) 

1. รูปแบบตัวอักษรตามถนัด 

2. ตัวอักษรผิดขนาด ไม่เว้นบรรทัด ไม่เขียนใต้

บรรทัด,เส้นสายไม่คงที่ 

3. ผิดมากกวา่ 5 แห่ง/ค า 

4. มีการลบตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป 

5. ใช้เวลาเกินกวา่เวลาที่ก าหนดเกิน 5 นาทีข้ึนไป  

แต่ไม่เกิน 8 นาที 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครเข้าร่วมการแขง่ขัน  0pen House  เปิดบ้านจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

ในวันที่  ๒๑ – ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐    

 

ช่ือโรงเรียน  .............................................................................................................................. 

 

ประเภทการแขง่ขัน   

  ๑.  การคัดลายมือ   

   ประถมศึกษา  

     ช่ือ  .......................................................................................  (นักเรียน) 

     ช่ือ  .......................................................................................  (ครูผู้ควบคุม) 

   มัธยมศึกษาตอนต้น 

    ช่ือ  .......................................................................................  (นักเรียน) 

     ช่ือ  .......................................................................................  (ครูผู้ควบคุม) 

  ๒.  การเขยีนตามค าบอก 

  ประถมศึกษา  

     ช่ือ  .......................................................................................  (นักเรียน) 

     ช่ือ  .......................................................................................  (ครูผู้ควบคุม) 

   มัธยมศึกษาตอนต้น  

     ช่ือ  .......................................................................................  (นักเรียน) 

     ช่ือ  .......................................................................................  (ครูผู้ควบคุม) 

  ๓.  การเขยีนตั๋วเมือง 

  ประถมศึกษา  

     ช่ือ  .......................................................................................  (นักเรียน) 

     ช่ือ  .......................................................................................  (ครูผู้ควบคุม) 

   มัธยมศึกษาตอนต้น 

      ช่ือ  .......................................................................................  (นักเรียน) 

     ช่ือ  .......................................................................................  (ครูผู้ควบคุม) 

 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่  ครูกรวรรณ  พฆิเนศวร   

โทรศัพท์  ๐๙๖ – ๖๑๖๔๒๖๓  หรือ ๐๕๓ – ๕๒๕๗๔๖ ต่อ ๑๔๑ 

 


