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โรงเรียนภาษาและภูมปัิญญาตะวันออก (OKLS) 

จัดโครงการ “ประกวดคดัลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564” 
 
 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นนับเป็นภาษาที่สองรองจากภาษาอังกฤษที่นักเรียนให้ความสนใจ

เรียนเป็นจำนวนมาก และถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรโรงเรียนสายสามัญทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ OKLS 
เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดการประกวดคัดลายมือภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นข้ึน เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถและทักษะทางด้านภาษา ฝึกสมาธิ อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย  

 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาทักษะด้านลายมือภาษาจนีและภาษาญี่ปุ่น 
2. เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการเรยีนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งข้ึน  
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  
1. ผู้เข้ารว่มประกวดเห็นความสำคัญและสนใจเรียนภาษาจีนและภาษาญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึน  
2. ผู้เข้ารว่มประกวดได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกบัการคัดอักษรจีนและอักษรญี่ปุ่นมากขึ้น  
3. ผู้เข้ารว่มประกวดเข้าใจความหมายของบทคัดซึ่งเกี่ยวข้องกับความกตัญญแูละความรักของพ่อ  
4. ผูเ้ขา้รว่มประกวดได้ทบทวนความรูภ้าษาจีนและภาษาญ่ีปุ่นที่ได้เรียนมา 
 

แผนการประชาสัมพันธ์  
1. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.OKLS.net หรอื www.facebook.com/OKLSschool  
2. ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนสายสามัญที่ OKLS เข้าไปจัดการเรียนการสอน 
 

แผนการจัดโครงการ  
ผู้เข้าร่วม  

1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนสายสามัญ
ทั่วประเทศ 

2. บุคคลทั่วไปท่ีสนใจ 
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ประเภทการประกวดคัดลายมือ  
ภาษาจีน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังต่อไปน้ี 
1. ประถมศึกษาตอนต้น  
2. ประถมศึกษาตอนปลาย  
3. มธัยมศึกษาตอนต้น  
4. มธัยมศึกษาตอนปลาย  
5. บุคคลทั่วไป  

 

ภาษาญีปุ่่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปน้ี  
1. มธัยมศึกษาตอนต้น  
2. มธัยมศึกษาตอนปลาย  
3. บุคคลทั่วไป  

  
ขั้นตอนและระยะเวลา มดัีงต่อไปนี้ 

1.1 กรอกใบสมัครได้ท่ี QR code สมัครได้ต้ังแต่วันพุธท่ี 15 กันยายนถึง  
วันศุกร์ท่ี 15 ตุลาคม 2564 

1.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน ได้ในวันศุกร์ที ่22 ตุลาคม 2564  
               ท่ีเว็บไซต์ www.OKLS.net หรือ www.facebook.com/OKLSschool  

1.3 เม่ือได้รับอีเมล (ตามท่ีลงทะเบียนไว้) ให้ดาวน์โหลดแบบคัดลายมือ   
     และเข้ากลุ่มไลน์ จาก QR code ตามประเภทที่สมัครไว ้
1.4 เตรียมอปุกรณ์และสถานที่ ดังน้ี 

- แบบคัดลายมือ (พิมพ์บนกระดาษ A4 สีขาว) พรอ้มกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
- ดินสอไม้ 2B ขึ้นไป และยางลบ 
- คอมพิวเตอร์หรือ Tablet ที่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็เสถียร 
- กล้อง (มือถือหรือคอมพิวเตอร์) 1 คน ต่อ 1 เครื่อง เพื่อถ่ายวิดีโอขณะคัดลายมือ  
  LIVE ผ่านโปรแกรม Google meet  
- สถานท่ีเหมาะสมกับการคัด ไม่มีเสียงรบกวน 
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                   - ซองจดหมาย ขนาด A4 พร้อมจ่าหน้าซองให้ชัดเจน 
 

กรุณาส่ง  
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS 
OKLS สำนักงานใหญ่  
149 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 โทร. 02-9398944-5 
 

 (โครงการประกวดคัดลายมือวันพ่อแห่งชาติ 2564) 
 

1.5 วันประกวดคัดลายมือ วันท่ี 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. 
     ขั้นตอนการคัดลายมือ 

- เตรียมอุปกรณ์ข้อ 1.4 ให้พร้อม 
- ต้ังกล้องถ่ายวิดีโอขณะคัดลายมือ (เห็นผู้เข้าประกวดพร้อมผลงาน) LIVE ผ่าน Google meet 
- เข้าระบบ Google meet ตามประเภทที่ลงสมัคร จากลิงก์ในกลุ่มไลน์ 
  (กรุณาเข้าก่อนเวลา อยา่งน้อย 15 นาที)  
- ทำการคัดลายมือโดยพรอ้มเพรียงกัน  

 

     วิธีการคดัลายมือ  
            - ให้เลือกแบบคัดตามประเภทของตนเอง และคัดตามแบบให้สวยงาม (ห้ามทาบ)  

- ให้คัดตัวอักษรและเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ ด้วยเส้นเดียว (ห้ามฝนให้ดำเป็นลายเส้น)  
           - ให้คัดด้วยดินสอไม้ 2B ข้ึนไปเท่าน้ัน (หากใช้ปากกา หรือดินสอกดเส้นเล็กจะไม่คัดเลือก)  
 

1.6 ขั้นตอนการส่ง 
1. เมื่อคัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถ่ายภาพ 2 ภาพ ดังน้ี 
    - ภาพกระดาษคัดลายมือ (ถ่ายให้คมชัด ห้ามแต่งภาพ) 1 ภาพ 

- ภาพถ่ายครึ่งตัวของผู้คัดลายมือท่ีถือกระดาษคัดลายมือ (ถ่ายให้เห็นท้ังใบหน้าและ 
  กระดาษคดัให้คมชัด) 1 ภาพ 

2. เตรยีมส่งภาพพร้อมกรอกรายละเอียด ผ่าน Google forms (จะแจ้งใน LINE Group  
    หลังจากหมดเวลาในการคัด ให้ส่งภายใน 15 นาทีหลังจากหมดเวลา) 
3. นำกระดาษคัดลายมือแผ่นจริง ใส่ซองจดหมายที่จ่าหน้าซองเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว 

  4. ส่งซองที่บรรจุกระดาษคัดลายมือแผ่นจริง ภายในวันศุกร์ท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
    (ดูจากวันที่ลงตราประทับเป็นเกณฑ์) 
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เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
- ความถูกต้องของตัวอักษร (ลำดับการเขียน ลำดับเส้น)    45 คะแนน  
- ความสวยงาม (ตัวอักษร ขนาด การเว้นวรรคตอน ภาพรวมของผลงาน)  45 คะแนน  
- ความสะอาด          10 คะแนน  

         
การประกาศผลรางวัล 

ประกาศผลรางวัล ในวันศกุร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ www.OKLS.net หรือ 
www.facebook.com/OKLSschool  

 
รางวัลในการประกวด  แต่ละประเภทมีรางวัล ดังต่อไปนี้  

รางวัลชนะเลิศ    ประกาศนียบัตร พร้อมคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS ฟรี 1 คอร์ส  
จำนวน 1 รางวัล  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  ประกาศนียบัตร พร้อมส่วนลดคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS  
มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2  ประกาศนียบัตร พร้อมส่วนลดคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS  
มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล  

รางวัลชมเชย  ประกาศนียบัตร พร้อมส่วนลดคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS  
มูลค่า 500 บาท จำนวน 5 รางวัล  

 
หมายเหตุ  

- รางวัลชนะเลิศ ประเภทประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น 
มอบคอร์สเรียนออนไลน์แบบกลุ่มสำหรับเด็ก ของ OKLS มูลค่า 4,900 บาท ประเภทละ 1 รางวัล  

- รางวัลชนะเลิศ ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลท่ัวไป มอบคอร์สเรียนออนไลน์แบบกลุ่ม
สำหรับผู้ใหญ่ ของ OKLS มูลค่า 4,900 บาท ประเภทละ 1 รางวัล  

- ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภทต้องใช้สิทธิในการเรียนด้วยตนเอง ไมส่ามารถโอนสิทธิให้ผู้อ่ืนได้ 
ภายใน 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
 


