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1.  วัตถุประสงค์ 
1.1  เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการอ่าน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

    ในการปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

            การอาชีวศึกษา 
1.5  เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 

      
2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด  
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2. เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ยกเว้น นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา 
และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 

 3. ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา 
          4. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
           5. ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1  
              รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค 
    6. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

               

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
         1. สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมีสิทธิ์ส่งสมาชิกองค์การวิชาชีพเข้าแข่งขันสถานศึกษาละ 1 คน 
         2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย         
 

3.  รายละเอียดของการแข่งขัน             
     3.1 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ 
          1. รอบคัดเลือก คัดเลือกโดยผู้เข้าแขง่ขันต้องได้รับคะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 
              รอบชิงชนะเลิศ 
          2. เนื้อเรื่องท่ีใช้ในการแข่งขันรักการอ่านร้อยแก้ว คณะกรรมการเป็นผู้จัดเตรียมให้ผู้เข้าแข่งขัน  

   โดยเนื้อเรื่องมีความยาว  ประมาณ  12-15  บรรทัด  ตัวอักษร Thai Sarabun  ขนาด 18 pt                    
แบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้.   
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    2.1) เนื้อเรื่องท่ีใช้อ่านในรอบคัดเลือก  ได้แก่                                                                                                                 
          2.1.1) พระบรมราโชวาท 

                    2.1.2) สารคดี / บทความ 
    2.2) เนื้อหาท่ีใช้ในรอบชิงชนะเลิศ  ได้แก่ 
          2.2.1) ข่าว  
          2.2.2) วรรณกรรมร้อยแก้ว 

               2.3) ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากล าดับการแข่งขัน  จากนั้นผู้เข้าแข่งขันในล าดับท่ี  1  เข้าแข่งขันทันที   
     และให้คณะกรรมการเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันในล าดับต่อไปนอกห้องแข่งขัน  
 

4.  เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
     1. คะแนน  90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
     2. คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
     3. คะแนน  70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง    

 

5. เกณฑ์การรับรางวัล        
    1. ชนะเลิศ     คือ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล) 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ  (1 รางวัล) 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) 
 

6. รางวัลที่ได้รับ   
 1. ชนะเลิศ    ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
    4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    5. รองชนะเลศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6. รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 

 

หมายเหตุ   
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 
3.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
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เกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขันรักการอ่าน  
ชื่อ..............................นามสกุล.......................... สถานศึกษา..............................จังหวัด......................... 
1 บุคลิกภาพ 

- การปรากฏตัว 
- การแต่งกาย 
- การสบตาผู้ฟัง 
- การแสดงออกทางสีหน้า 
- ความเช่ือมั่นในตนเอง 

5   

2 อักขระ 
- ร ล / ค าควบกล้ า ร ล ว / ส / ท / ช / ฮ  ฯลฯ 

10   

3 การใช้น้้าเสียง 
- เสียง สูง - ต่ า 
- เสียง หนัก - เบา 
- เสียง ช้า - เร็ว 
- การทอดเสียง - การรวบเสียง 
- เสียงดังพอเหมาะ  

10   

4 การถ่ายทอดอารมณ์ 
- ถ่ายทอดอารมณ์ได้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 

10   

5 การเว้นวรรคตอน 
- เว้นวรรคตอนถูกต้อง ไม่ฉีกค า/ ประโยค 

5   

6 การอ่านค้า 
- อ่านค าถูกต้องตามหลักการอ่านในพจนานุกรม 
- อ่านค าครบถ้วน อ่านไม่ตก ไม่อ่านเกิน ไม่อ่านผิดค า 
- ไม่ออกสียงค าขยะ เช่น อ้า เอ้อ ฯลฯ 
- อ่านค าย่อและเครื่องหมายถูกต้อง 
- อ่านออกเสียงค าชัดเจน 

10   

 รวม 50   
                                                       ลงช่ือ..........................................................กรรมการผู้ให้คะแนน 
                                                                (....................................................) 
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