การแขงขันทักษะดานภาษาไทย

กิจกรรมที่ 22 : การคัดลายมือ
กําหนดการแขงขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ : หองรมฉัตรบารมี (2323) และหองแกวเก็จรัตนมณีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคาร 23)
การแขงขัน : ประเภทบุคคล
ผูประสานงาน : 1. อ.อุบลวรรณ สวนมาลี
โทร. 086-6135275
2. อ.ศิวาพร พิรอด
โทร. 081-9418006
กติกาการแขงขัน
1. การแขงขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน
2. รูปแบบตัวอักษรที่ใชในการแขงขันคือแบบอาลักษณ
3. ใชปากกาลูกลื่นสีดํา เสนผาศูนยกลาง 0.5 ม.ม. (ผูเขาแขงขันเตรียมมาเอง)
4. บทที่ใชในการแขงขันคัดสรรจากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ความยาวไมเกิน 7-8 บรรทัด
5. คณะกรรมการภายนอกเปนผูจับสลากเลือกบทที่ใชในการแขงขัน
6. ใชเวลาในการแขงขัน 1 ชั่วโมง กรณีหมดเวลาแลวผูแขงขันคัดไมเสร็จสมบูรณ คณะกรรมการจะ
คัดออกไมนํามาพิจารณาตัดสิน
7. หากผูเขาแขงขันคัดคําตกหรือไมถูกตอง จะหักคะแนนตัวอักษรละ 1 คะแนน
เกณฑการตัดสิน
ประเด็น
1. การวางตัวอักษรสระ
วรรณยุกต และ
เครื่องหมายถูกตอง
2. การเว น ช อ งไฟและ
เวนวรรคใหเหมาะสม

3. สวยงาม รูปรางและ
ขนาดตัวอักษรสม่ําเสมอ
ตามแบบ

4
วางตัวอักษร สระ
วรรณยุกต และ
เครื่องหมายถูกตอง
ทั้งหมด
-การเวนชองไฟ
สม่ําเสมอ
-เวนวรรคถูกตอง
ทั้งหมด
-รูปรางตัวอักษร
สวยงามตามแบบ
-ตัวอักษรสม่ําเสมอ
-คุณภาพของเสนหนัก
แนน คมชัด สม่ําเสมอ

3. รอบคอบ สะอาด
ประณีต เรียบรอย

- คัดไมตก และสะกด
ถูกตองทั้งหมด
- สะอาด เรียบรอย ไมมี
รอยลบ ขูด ขีด ฆา

ระดับคะแนน
3
2
วางตัวอักษร สระ
วางตัวอักษร สระ
วรรณยุกต และ
วรรณยุกต และ
เครื่องหมายผิด 1-2
เครื่องหมายผิด 3-4 ที่
ที่
-การเวนชองไฟ
-การเวนชองไฟ
สม่ําเสมอเปนสวน
ไมสม่ําเสมอ
ใหญ
-เวนวรรคไมถูกตอง 1-เวนวรรค
2 ที่
ไมถูกตอง 1-2 ที่
-รูปรางตัวอักษร
-รูปรางตัวอักษรไม
สวยงามตามแบบ
เปนไปตามแบบบางตัว
-ตัวอักษรไม
-ตัวอักษรไมสม่ําเสมอ
สม่ําเสมอ 1-2 ที่
มากกวา 2 ที่
-คุณภาพของเสน
-คุณภาพของเสนไม
หนักแนน คมชัด แต หนักแนน
ไมสม่ําเสมอ 1-2 ที่ ไมคมชัด
แตสม่ําเสมอ
- คัดตก หรือสะกด
- คัดตก หรือสะกดผิด
ผิด 1 ที่
2 ที่
- มีรอยลบ ขูด ขีด
- มีรอยลบ ขูด ขีด ฆา
ฆา 1 ที่
2 ที่
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1
วางตัวอักษร สระ
วรรณยุกต และ
เครื่องหมายผิด
มากกวา 4 ที่
-การเวนชองไฟไม
สม่ําเสมอ
-เวนวรรค
ไมถูกตองมากกวา 2 ที่
-รูปรางตัวอักษรไม
เปนไปตามแบบ
-ตัวอักษรโดยรวมไม
สม่ําเสมอ
-คุณภาพของเสนไม
หนักแนน
ไมคมชัด
และไมสม่ําเสมอ
คัดตก หรือสะกดผิด
มากกวา 2 ที่
- มีรอยลบ ขูด ขีด ฆา
มากกวา 2 ที่
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คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (1 คน)
1. อ.อุบลวรรณ สวนมาลี
2. ……………………………..
3. ……………………………..
4. ……………………………..
อาจารยผูควบคุมทีม
1. อ.อุบลวรรณ สวนมาลี
2. อ.ศิวาพร พิรอด
3. ………………………………….
4. ………………………………….
5. ………………………………….
6. ………………………………….
7. ………………………………….
8. ………………………………….

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โทร. 086-6135275
โทร. 089-9868481
โทร. ………………………
โทร. ………………………
โทร. ………………………
โทร. ………………………
โทร. ………………………
โทร. ………………………

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวสลิลทิพย ไกรศิริ
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยอุบลวรรณ สวนมาลี
2. อาจารยศิวาพร พิรอด
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1. นางสาวเสาวณีย คําพาที
2. นางสาวพจมาน กองออน
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยศิริพร งามขจิต
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวกฤติยาภรณ แกวปาน
2. นางสาวสงกรานต คําผง
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยเตือนใจ คดดี
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายปรมาภรณ รมโพธิ์รี
อาจารยผูควบคุม
1. นายจตุรงค ภิรมยา
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