
๑ 
 

ระเบียบการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน    

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙ 

 

๑. ระเบียบการทั่วไป  

 คุณสมบัติ   

๑. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาภาคใต้ของรัฐหรือเอกชน  

๒. มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน  

๓. โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวดได้กิจกรรมละ ๑ ทีม 

๔. โรงเรียนต้องส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกกิจกรรม หากขาดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทาง

คณะฯ จะไม่พิจารณาให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ 
 

๒.  ขั้นตอนการสมัคร    

๑. ใช้ใบสมัครที่ส่งมาพร้อมจดหมายฉบับนี้ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ 

www.huso.tsu.ac.th     

๒. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

๓. ตรวจสอบการสมัครได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จากเว็บไซต์ www.huso.tsu.ac.th  

หรือโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๐๗ และ ๑๑๑๑ 
 

๓. การส่งใบสมัคร   

๑.  สมัครด้วยตนเอง/ ไปรษณีย์          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

            มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  ต าบลเขารูปช้าง  

            อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐ 

๒.  สมัครทางโทรสาร             ๐ ๗๔๔๔ ๓๙๗๒  

๓.  สมัครทาง e-mail                    husotsu@gmail.com 

๔.  สมัครออนไลน์           www.huso.tsu.ac.th 
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๒ 
 
๔. ระเบียบการประกวดเล่านิทานประกอบท่าทาง 

 ๔.๑ ประเภทนิทาน  

  นิทานประจ าถิ่นภาคใต้ (เรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาในท้องถิ่นต่างๆ และมักเป็นเรื่องที่เชื่อกันมาว่า

เคยเกิดขึ้นจริง เนื้อเรื่องมักเกี่ยวข้องหรือเป็นการอธิบายความเป็นมาของสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทั้งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

ในธรรมชาติ เช่น ภูเขา เกาะ หิน และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนื่องในศาสนา เช่น เจดีย์ต่างๆ นิทานเรื่องหัวนายแรง 

ต านานเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว นิทานเรื่องเขาทะนาน จ.สตูล เป็นต้น) 

 ๔.๒ กติกาการประกวด 

 ๑) ผู้ประกวดต้องส่งเนื้อเรื่องนิทานที่จะแข่งขัน ในวันสมัครเข้าประกวด 

 ๒) ผู้ประกวด ๑ คน ท าหน้าที่เล่าเรื่อง  และอาจมีผู้แสดงท่าทางประกอบการเล่านิทาน ทั้งนี้ต้อง    

               ไม่เกิน ๕ คน สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบได้ 

  ๓) การเล่าเรื่อง  ใช้เวลา  ๘-๑๐  นาที  (หากใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าที่ก าหนดให้ จะหักคะแนน   

                         นาทีละ ๕  คะแนน จากคะแนนรวมที่ได้) 

           ๔. ผู้ประกวดต้องมาถึงสถานที่แข่งขันเพ่ือลงทะเบียนและจับฉลากล าดับการเล่านิทานในเวลา ๐๘.๐๐ น. 

 ๔.๓ เกณฑ์การตัดสิน    คะแนนเต็ม ๑๐๐ 

  ๑) น้ าเสียง  ลีลา  ท่าทาง  เหมาะสมกับเรื่องที่เล่า    ๒๐ คะแนน 

  ๒) การแต่งกายและอุปกรณ์  ส่งเสริมให้เรื่องเล่าเด่นชัดขึ้น   ๑๕ คะแนน 

  ๓) ภาษาถูกต้องชัดเจนตามลักษณะภาษาไทย    ๑๕ คะแนน 

  ๔) การน าเสนอมีกลวิธี  หรือความคิดสร้างสรรค์ท่ีท าให้การเล่าเรื่องน่าสนใจ ๒๕ คะแนน 

  ๕) ความสมบูรณ์ของเรื่องที่เล่า      ๒๕ คะแนน 
 

๕.  ระเบียบการประกวดอ่านท านองเสนาะ 

 ๕.๑ ชนิดค าประพันธ์และจ านวนบท   

 ผู้ประกวดต้องอ่านท านองเสนาะบทประพันธ์ที่ก าหนดให้ทั้ง ๔ ชนิด คือ  โคลง ฉันท์ กาพย์  

          กลอน จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ 

 ๕.๒ เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

   ๑) ท านอง  จังหวะ         ๔๐ คะแนน 

   ๒) อักขรวิธี           ๒๐ คะแนน 

   ๓) น้ าเสียง ความไพเราะ ลีลา อารมณ์      ๓๐ คะแนน 

   ๔) บุคลิกภาพ มารยาท และปฏิภาณไหวพริบ       ๑๐ คะแนน 

 



๓ 
 
๖. ระเบียบการประกวดเรียงความ 

  ๖.๑ หัวข้อการประกวด 

  แบบฉับพลันตามท่ีคณะกรรมการก าหนดซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อภาษา 

                     และวัฒนธรรมไทยและ/ความส าคัญของภาษาไทย 

 ๖.๒ เวลาในการเขียนเรียงความ 

  ไม่เกิน  ๒  ชั่วโมง ๓๐ นาท ี

 ๖.๓ เกณฑ์การตัดสิน   คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

 ๑)  ชื่อเรื่องและองค์ประกอบ        ๑๐  คะแนน 

 ๒)  เนื้อหา          ๒๐  คะแนน 

  ๓)  ความคิดแปลกใหม่         ๒๐  คะแนน 

 ๔)  การใช้ภาษา         ๒๐  คะแนน 

  ๕)  อักขรวิธี         ๒๐  คะแนน 

             ๖)  ความสะอาด           ๑๐  คะแนน 
 

๗. ระเบียบการประกวดสุนทรพจน์ 

 ๗.๑ หัวข้อสุนทรพจน์  

            แบบฉับพลันตามท่ีคณะกรรมการก าหนดซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อภาษา 

                     และวัฒนธรรมไทยและ/ความส าคัญของภาษาไทย     

      ๗.๒ เวลาในการกล่าวสุนทรพจน์ 

   ๖  นาที   (หากใช้เวลาน้อยกว่า ๕ นาที หรือ เกินกว่า ๗ นาที จะไม่พิจารณาให้คะแนน) 

 ๗.๓ เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

 ๑. รูปแบบมีลักษณะเป็นสุนทรพจน์  คือ  มีค ากล่าวปฏิสันถาร     

               มีส านวนโวหารที่จับใจ และมีค ากล่าวจบที่ประทับใจ     ๒๕ คะแนน  

 ๒. มีการสื่อสารกับผู้ฟังทั้งวัจนภาษา  และอวัจนภาษา                    

               และมีระดับน้ าเสียงที่น่าสนใจ              ๑๕ คะแนน 

 ๓. เนื้อหาตรงตามแนวประเด็นที่ก าหนด       ๔๐ คะแนน 

       ๔. ใช้ถ้อยค าถูกต้องตรงตามความหมาย  อักขรวิธีชัดเจน     

               ทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ สามารถใช้ประโยคสื่อความหมายได้ถูกต้อง   ๒๐ คะแนน 

๘. การตัดสิน 

 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด         


