


โครงการรักษ์ภาษาไทย   
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี  ๒๕๕๖ 

--------------------- 
 

หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ประกาศให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทย
แห่งชาติ เน่ืองจากตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธานและ
ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คําไทย” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๐๕ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เห็นความสําคัญเน่ืองจากภาษาไทยเป็นภาษา
ประจําชาติ คนไทยทุกคนต้องเรียนรู้และร่วมกันสืบสานอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม  เด็กและ
เยาวชนควรตระหนักและมีส่วนร่วมพัฒนาภาษาไทยในฐานะภาษาชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  จึงจัดกิจกรรมเน่ืองในวันภาษาไทยมาอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือเผยแพร่รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนเห็น
คุณค่าภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสาํคัญของภาษาไทย  รู้จกัอ่านเขียนและใช้
ภาษาไทยถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ สอดคล้องตามมาตรฐานหลักสตูร ประกอบกับ  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายเร่งรัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาหลัก ให้
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ ทุกคนอ่านออกเขียนได้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ อ่านคล่องเขียนคล่อง มี
พัฒนาการด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ และสื่อสารได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  ดังนั้น  เน่ืองในภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงจัดให้มีโครงการรักษ์ภาษาไทย 
เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
   

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือพัฒนา และส่งเสริมทักษะความสามารถนักเรียนด้านภาษาไทย 
  ๒. เพ่ือเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี ๒๕๕๖ 
 ๓. เพ่ือเชิดชูเกียรติโรงเรียนและผู้ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยดีเด่น 
ประจําปี  ๒๕๕๖ 
 

เป้าหมาย 
๑.  ครูผู้สอนภาษาไทย  นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศทุกสังกัด   

รวมทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา  จํานวน  ๕๐,๐๐๐ คน 
๒. ครู  นักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอนที่ดูแลนักเรียน เข้าแข่งขันระดับประเทศ 

จํานวน  ๒๒๐  คน 
 

วิธีการดําเนนิงาน 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 ๑.  แจ้ง สพป./สพม. เชิญชวน  และส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดแข่งขันทักษะความสามารถของ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศระดับเขต  เข้าแข่งขันระดับประเทศ  
โดยกําหนดเกณฑ์ค่านํ้าหนักของคะแนนทุกประเภทตามความเหมาะสม    
 ๒.  แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน  ให้เหลือ  ๒๐ ผลงาน  เพ่ือเข้าแข่งขันในระดับประเทศ 
 ๓.  จัดแข่งขันผลงานใหม่ทุกกิจกรรม   ในระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖   



๒ 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๑.  แจ้งโรงเรียนทุกสังกัด เพ่ือรณรงค์ให้โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาความสามารถทักษะภาษาไทยของนักเรียนตามความสามารถและความสนใจ   และส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามรายการที่กําหนด 
 ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย เพ่ือคัดเลือกนักเรียน เข้าแข่งขัน
ระดับประเทศ  ทั้งน้ี  ให้กําหนดเกณฑ์ค่านํ้าหนักของคะแนนทุกประเภทตามความเหมาะสม  และจัดการแข่งขันโดย
คํานึงถึงความถูกต้องและเที่ยงธรรมแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคน 
 ๓.  ส่งนักเรียนชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย  
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี ๒๕๕๖   ผลงานที่ส่งขอให้มีคํารับรองจากครูประจําชั้น หรือครูผู้สอน  และระบุ
ช่ือ   นามสกุล  ช้ันเรียน   ที่อยู่สถานศึกษา  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกให้ชัดเจน   ส่งรายช่ือและผลงาน
เข้าแข่งขันทุกกิจกรรมทางไปรษณีย์ที่    สถาบันภาษาไทย   สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ. ๓ ชั้น ๕)  กระทรวงศึกษาธิการ    ถนนราชดําเนินนอก  เขตดุสิต   
กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๐  ภายในวันที่  ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖  โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสําคัญ 
 

 โรงเรียน 
 ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาความสามารถทักษะภาษาไทยของ
นักเรียนตามความสามารถและความสนใจ   
 ๒.  คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถหรือสนใจและมีทักษะ เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทยร่วมกับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินการ 
  

กิจกรรมการแข่งขัน   
ระดับ ประเภท รายละเอียด หมายเหตุ 

 ครูผู้สอน 
ภาษาไทย 

 

บุคคล -  เขียนเรียงความคัดลายมือ ประเด็น “ภาษาไทยคือภาษาชาติ” 
-  กําหนดช่ือเรื่องเอง โดยให้ครอบคลุมประเด็น  ไม่ลอกเลยีน 
   ผลงานของผู้อ่ืน 
-  ความยาวระหว่าง   ๒๐  –  ๒๕   บรรทดั  หรือไม่เกิน   
   ๑  หน้ากระดาษ เอ  ๔   
-  เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด  อา่นง่าย เป็นระเบียบ  

และสะอาด 
-  เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
  แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
◊  เน้ือหาสาระและรูปแบบเรียงความ  ๗๕ % 
   *  ความคิดและเน้ือหาที่นําเสนอ   
   *  ความสอดคล้องกับช่ือเรื่อง    
   *  องค์ประกอบ   
   *    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
 ◊ รูปแบบการเขียน  ๒๕ % 
   *   การใช้ภาษา  อักขรวิธีถูกต้อง  
   *  ตัวอักษรอ่านง่าย เป็นระเบียบ  และสะอาด 

สพฐ. ดําเนินการ 
แข่งขัน โดย สพป./สพม. 
เชิญชวนครูส่งผลงาน
โดยตรง ไปยัง  
สถาบนัภาษาไทย 
สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา 
สพฐ. ๓ ชัน้ ๕
กระทรวงศึกษาธิการ 
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 
ภายในวันที่  ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๖   

 



๓ 
 

ระดับ ประเภท รายละเอียด หมายเหตุ 
ป. ๑ -  ๓ ทีมละ  

๒ คน 
-  เขียนเรื่องจากภาพ   ประเด็น  “คุณครขูองฉัน” 
-  กําหนดช่ือเรื่องเอง โดยให้ครอบคลุมประเด็น 
-  ใช้กระดาษวาดเขียน  ขนาด  ๑๙ ซม. x ๒๖.๕ ซม.   
    วางแนวต้ัง แบ่งเป็น ๒ สว่น   ส่วนบนวาดภาพ   
    และส่วนทีส่อง เขียนคําบรรยายใต้ภาพด้วยลายมือตัวบรรจง 
    เต็มบรรทัด   ความยาวระหว่าง  ๕ – ๘  บรรทัด   
-  ใช้สีเทียน  สชีอล์ก  สีนํ้า  หรือสีอ่ืน ๆ 
-  เป็นผลงานที่จัดทําขึ้นใหม ่ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน 
-  กําหนดเวลาตามความเหมาะสม 
- เกณฑ์การให้คะแนน  ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
  โดยพิจารณาจาก 
   *   เน้ือหาทีส่อดคล้องกับช่ือเรื่อง     
   *   ภาพวาด   องค์ประกอบศิลป์  การระบายสี  
   *   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    
   *   ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 

สพฐ. คัดเลือกผลงาน 
จํานวน ๕ ทีม 
เข้ารอบแข่งขันระดับ 
ประเทศ  ในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ   
ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน
ทั้งหมด สพฐ. จะไม่ 
ส่งคืน   ผู้เข้าแข่งขัน 
ต้องสําเนาต้นฉบับ 
เก็บไว้ก่อนส่งฉบับจริง 
ให้  สพฐ. พิจารณา 
 

 ป. ๔ -  ๖ บุคคล -  เขียนเรียงความคัดลายมือ  ประเด็น  “ประเทศเพื่อนบา้น” 
-  กําหนดช่ือเรื่องเอง โดยให้ครอบคลุมประเด็น ไม่ลอกเลยีน
ผลงานของผู้อ่ืน 
-  กําหนดความยาวระหว่าง  ๒๐ – ๒๕  บรรทัด   หรือไม่เกิน ๑ 
หน้ากระดาษ A ๔   
  ในเวลา  ๑  -  ๑.๓๐   ช่ัวโมง  หรือตามที่กรรมการตัดสินกําหนด 
-  เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด อ่านง่าย เป็นระเบียบ 
และสะอาด 
-  เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
  แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
◊  เน้ือหาสาระและรูปแบบเรียงความ  ๗๕ % 
   *  ความคิดและเน้ือหาที่นําเสนอ   
   *  ความสอดคล้องกับช่ือเรื่อง    
   *  องค์ประกอบ    
   *    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
◊ รูปแบบการเขียน  ๒๕ % 
   *  การใช้ภาษา  อักขรวิธีถกูต้อง  
   *  ตัวอักษรอ่านง่าย เป็นระเบียบ  และสะอาด 

 

 



๔ 
 
 

ระดับ ประเภท รายละเอียด หมายเหตุ 
    ม. ๑ -  ๓ 
 

บุคคล - แต่งกลอนสุภาพ  จํานวน  ๔ บท ประเด็น  “มหัศจรรย์
ประเทศไทย” 
- กําหนดช่ือเรื่องเอง โดยให้ครอบคลุมประเด็น 
- เขียนด้วยลายมือหวัดแกมบรรจงครึ่งบรรทัด ไม่ลอกเลียน   
   ผลงานของผู้อ่ืน 
-  กําหนดเวลา  ๑  ช่ัวโมง 
-  บทร้อยกรองถูกต้องตามแบบแผนคําประพันธ์ 
   และฉันทลักษณ์ 
- เกณฑ์การใหค้ะแนน  ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
  โดยพิจารณาจาก 
        *  ความคิดและเน้ือหาที่สอดคล้องกับช่ือเรื่อง       
        *  การใช้ภาษาเหมาะสม ถูกต้อง  ตามแบบแผน 
           คําประพันธ์และฉันทลักษณ ์ ตัวอักษรอ่านง่าย    
           และสะอาด 

การคัดเลือกผลงาน 
แบ่งเป็น  ๒  กลุ่ม คือ 
๑.  ขยายโอกาส 
     ๑๐  ผลงาน 
๒.  สายสามัญ 
      ๑๐ ผลงาน 

ม. ๓ - ๔ บุคคล อ่านเอาเร่ือง (อ่านในใจ  จับใจความสําคญั ย่อความ  
สรุปความ   ตีความ   และคดิวิเคราะห์) 
วิธีการแข่งขนั  
   ๑. คณะกรรมการ ออกแบบเน้ือหาการอ่าน  โดยใช้แนว
เน้ือหาแบบข้อสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  (PISA)   
ใช้เวลาอย่างน้อย ๑.๓๐ ช่ัวโมง 
   ๒. ส่งชื่อผู้ชนะเลิศลําดับที่ ๑ เท่าน้ัน เพื่อสอบคัดเลือก 
เข้าแข่งขันระดับประเทศ  ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนในกรุงเทพฯ หรือ
ปริมณฑล โดยใช้งบประมาณของ สพป./สพม.  เป็นค่าเบ้ียเลี้ยง 
และค่าพาหนะในการเข้าสอบคัดเลือก 
เกณฑ์การใหค้ะแนน   ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
โดยให้เป็นไปตามแนวการประเมินผลนักเรยีนนานาชาติ(PISA) 

๑.  รายละเอียดและ
วิ ธี ก า ร  อาจสื บค้ น
ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ 
ของ  สสวท.  หรือ   
เว็บไซต์ของ สพฐ. 
๒. การคัดเลือกผลงาน
แบ่งเป็น   
    ๒  กลุ่ม   คือ 
๑.  ขยายโอกาส 
     ๑๐  คน 
๒.  สายสามัญ 
      ๑๐  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ระดับ ประเภท รายละเอียด หมายเหตุ 
  ม. ๔ -๖ ทีมละ  

๒ คน 
- การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
   ประเด็น “ประเทศไทยจะไปอาเซยีน” 
- กําหนดช่ือเรื่องเอง  โดยให้ครอบคลุมประเด็น 
- เขียนด้วยลายมือหวัดแกมบรรจง  ไมล่อกเลียนผลงานของผู้อ่ืน   
- กําหนดเวลา ๕ ช่ัวโมง  (ไมร่วมพักเที่ยง) 
- ใช้หนังสือ และเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ค้นหาข้อมูลในระหว่าง  
  ประกวดแข่งขันได้   ห้ามใช้อินเทอร์เน็ต 
- เกณฑ์การใหค้ะแนน   ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
  โดยพิจารณาจาก 
  *  ความคิดและเน้ือหาที่มีลกัษณะเป็นงานเขียนเชิงวิชาการ 
  *  ครอบคลมุประเด็นสอดคล้องกับช่ือเรื่อง   
  *  ความคิดสร้างสรรค์  
  *  การนําเสนอชัดเจนมีเหตุผล  
  *  การเรียบเรียงความคิดเห็น โต้แย้ง และสนับสนุน  
      แสดงความเข้าใจทีล่ึกซึ้ง   
 *  ใช้คําจํานวน ๔,๐๐๐ คํา ขึ้นไป (ประมาณ ๖ หน้ากระดาษ
ขนาด เอ ๔   แต่ไม่เกิน ๔,๕๐๐ คํา (ประมาณ ๗ หน้ากระดาษ 
ขนาด เอ  ๔ ไม่รวมปกหน้า ปกหลัง  หน้าคํานํา  สารบัญ  อ้างอิง) 
ตัวอักษรอ่านง่าย  เป็นระเบียบ  และสะอาด 

การคัดเลือกผลงาน 
แบ่งเป็น  ๒  กลุ่ม คือ 
๑.  ขยายโอกาส 
     ๑๐  ทีม 
๒.  สายสามัญ 
      ๑๐  ทีม 

 

 
ค่าตอบแทนเงนิรางวัล 
 ครูผูส้อน   มี  ๒๐   รางวัล  เป็นเงิน   ๔๓,๐๐๐   บาท  ได้แก่ 
      รางวัลชนะเลิศ   ๑  รางวัล         เป็นเงิน            ๑๐,๐๐๐  บาท   
                 รางวัลที่ ๒        ๑  รางวัล         เป็นเงิน        ๘,๐๐๐   บาท 
     รางวัลที่ ๓        ๑  รางวัล        เป็นเงิน         ๖,๐๐๐  บาท   
     รางวัลชมเชย    ๒  รางวัล  รางวัลละ   ๒ ,๐๐๐  บาท   เป็นเงิน    ๔,๐๐๐  บาท  
   รางวัลความสามารถพิเศษ ๑๕ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท  
    ชัน้  ป. ๑- ๓   (ทมี)  ม ี ๒๐   รางวัล  เป็นเงิน   ๔๓,๐๐๐   บาท  ได้แก่ 
      รางวัลชนะเลิศ  ๑  รางวัล         เป็นเงิน            ๑๐,๐๐๐  บาท   
               รางวัลที่ ๒        ๑  รางวัล         เป็นเงิน        ๘,๐๐๐   บาท 
     รางวัลที่ ๓        ๑  รางวัล        เป็นเงิน         ๖,๐๐๐  บาท   
     รางวัลชมเชย    ๒  รางวัล  รางวัลละ   ๒ ,๐๐๐  บาท   เป็นเงิน    ๔,๐๐๐  บาท  
   รางวัลความสามารถพิเศษ ๑๕ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท  
 
 
 



      ๖ 
 
          ชัน้  ป. ๔- ๖   มี  ๒๐   รางวัล  เป็นเงิน  ๒๑,๕๐๐  บาท  ได้แก่ 
      รางวัลชนะเลิศ  ๑  รางวัล         เป็นเงิน           ๕,๐๐๐   บาท   
                 รางวัลที่ ๒        ๑  รางวัล         เป็นเงิน       ๔,๐๐๐   บาท 
     รางวัลที่ ๓        ๑  รางวัล        เป็นเงิน        ๓,๐๐๐  บาท   
     รางวัลชมเชย    ๒  รางวัล  รางวัลละ   ๑ ,๐๐๐  บาท   เป็นเงิน   ๒,๐๐๐  บาท  
   รางวัลความสามารถพิเศษ ๑๕ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท   เป็นเงิน  ๗,๕๐๐ บาท  
 

                      ชั้น   ม. ๑- ๓  (สายสามญั)   มี  ๑๐  รางวัล   เป็นเงิน   ๑๖,๕๐๐   บาท  ได้แก่ 
      รางวัลชนะเลิศ   ๑  รางวัล          เป็นเงิน      ๕,๐๐๐   บาท   
               รางวัลที่ ๒        ๑  รางวัล         เป็นเงิน       ๔,๐๐๐   บาท 
     รางวัลที่ ๓        ๑  รางวัล        เป็นเงิน        ๓,๐๐๐  บาท   
     รางวัลชมเชย    ๒  รางวัล  รางวัลละ   ๑ ,๐๐๐  บาท   เป็นเงิน   ๒,๐๐๐  บาท  
   รางวัลความสามารถพิเศษ ๕ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท    เป็นเงิน  ๒,๕๐๐ บาท  
 

                      ชั้น   ม. ๑- ๓  (ขยายโอกาส)   มี  ๑๐   รางวัล  เป็นเงิน   ๑๖,๕๐๐   บาท  ได้แก่ 
      รางวัลชนะเลิศ  ๑  รางวัล          เป็นเงิน      ๕,๐๐๐   บาท   
               รางวัลที่ ๒        ๑  รางวัล         เป็นเงิน       ๔,๐๐๐   บาท 
     รางวัลที่ ๓        ๑  รางวัล        เป็นเงิน        ๓,๐๐๐  บาท   
     รางวัลชมเชย    ๒  รางวัล  รางวัลละ   ๑ ,๐๐๐  บาท   เป็นเงิน   ๒,๐๐๐  บาท  
   รางวัลความสามารถพิเศษ  ๕ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท    เป็นเงิน  ๒,๕๐๐ บาท  
 

                        ชั้น  ม. ๓ – ๔   (สายสามัญ)    มี  ๑๐  รางวัล  เป็นเงิน   ๑๖,๕๐๐   บาท  ได้แก่ 
      รางวัลชนะเลิศ  ๑  รางวัล          เป็นเงิน      ๕,๐๐๐   บาท   
               รางวัลที่ ๒        ๑  รางวัล         เป็นเงิน       ๔,๐๐๐   บาท 
     รางวัลที่ ๓        ๑  รางวัล        เป็นเงิน        ๓,๐๐๐  บาท   
     รางวัลชมเชย    ๒  รางวัล  รางวัลละ   ๑ ,๐๐๐  บาท   เป็นเงิน   ๒,๐๐๐  บาท  
   รางวัลความสามารถพิเศษ ๕ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท     เป็นเงิน  ๒,๕๐๐ บาท  
 

                      ชั้น  ม. ๓ - ๔  (ขยายโอกาส)   มี  ๑๐   รางวัล  เป็นเงิน   ๑๖,๕๐๐   บาท  ได้แก่ 
      รางวัลชนะเลิศ  ๑  รางวัล          เป็นเงิน      ๕,๐๐๐   บาท   
               รางวัลที่ ๒        ๑  รางวัล         เป็นเงิน       ๔,๐๐๐   บาท 
     รางวัลที่ ๓        ๑  รางวัล        เป็นเงิน        ๓,๐๐๐  บาท   
     รางวัลชมเชย    ๒  รางวัล  รางวัลละ   ๑ ,๐๐๐  บาท   เป็นเงิน   ๒,๐๐๐  บาท  
   รางวัลความสามารถพิเศษ  ๕ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท     เป็นเงิน  ๒,๕๐๐ บาท  
 

                               ชัน้  ม. ๔ – ๖  (ทีม)  (สายสามัญ)   มี  ๑๐ รางวัล    เป็นเงิน  ๖๒,๐๐๐  บาท  ได้แก่ 
   รางวัลชนะเลิศ   ๑  รางวัล     เป็นเงิน        ๒๐,๐๐๐  บาท 
                รางวัลที่  ๒        ๑  รางวัล    เป็นเงิน         ๑๖,๐๐๐  บาท 
   รางวัลที่ ๓         ๑  รางวัล     เป็นเงิน          ๑๐,๐๐๐  บาท 
   รางวัลชมเชย     ๒  รางวัล  รางวัลละ ๓,๐๐๐  บาท    เป็นเงิน     ๖,๐๐๐  บาท 
   รางวัลความสามารถพิเศษ  ๕ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน      ๑๐ ,๐๐๐ บาท  
 
 
 



      ๗ 
 
                              ชั้น  ม. ๔ - ๖ (ทมี)  (ขยายโอกาส)   มี  ๑๐   รางวัล เป็นเงิน  ๖๒,๐๐๐  บาท  ได้แก่ 
   รางวัลชนะเลิศ   ๑  รางวัล     เป็นเงิน        ๒๐,๐๐๐  บาท 
                รางวัลที่  ๒        ๑  รางวัล    เป็นเงิน         ๑๖,๐๐๐  บาท 
   รางวัลที่ ๓         ๑  รางวัล     เป็นเงิน          ๑๐,๐๐๐  บาท 
   รางวัลชมเชย     ๒  รางวัล  รางวัลละ ๓,๐๐๐  บาท    เป็นเงิน     ๖,๐๐๐  บาท 
   รางวัลความสามารถพิเศษ  ๕ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน      ๑๐ ,๐๐๐ บาท  
 

ระยะเวลาการดําเนนิงาน 
 เดือนเมษายน  -  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  
   

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 ๑.  ครูผู้สอนภาษาไทย  และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษาไทย 
 ๒.  เป็นการเชิดชูเกียรติโรงเรียนและผู้ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย   มีผลงาน
เชิงประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีเผยแพร่อย่างกว้างขวางต่อไป 
  ๓.   เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ   ปี  ๒๕๕๖     สู่เยาวชนและ
สาธารณชน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สถาบันภาษาไทย   สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๖ – ๗   โทรสาร  ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๔๓ 
 

------------------------------------  


