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ฉบับเพิ่มเติมรายละเอียด  1 กรกฎาคม 2565 

โรงเรียนภาษาและภูมปิัญญาตะวันออก (OKLS) 
จัดโครงการ “ประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565” 

 
 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นนับเป็นภาษาที่สองรองจากภาษาอังกฤษที่นักเรียนให้ความสนใจ

เรียนเป็นจำนวนมาก และถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรโรงเรียนสายสามัญทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ OKLS 
เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดการประกวดคัดลายมือภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นข้ึน เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถและทักษะทางด้านภาษา ฝึกสมาธ ิอีกทั้งยังส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย  

 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านลายมือภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น 
2. เพ่ือกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการเรียนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น  
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1. ผู้เข้าร่วมเห็นความสำคัญและสนใจเรียนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น  
2. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการคัดอักษรจีนและอักษรญี่ปุ่นมากขึ้น  
3. ผู้เข้าร่วมเข้าใจความหมายของบทคัดซึ่งเกี่ยวข้องกับความกตัญญูและความรักของแม่  
4. ผูเ้ขา้รว่มได้ทบทวนความรู้ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นที่ได้เรียนมา 
 

แผนการประชาสัมพันธ์  
1. ประชาสัมพันธผ่์านเว็บไซต์ www.OKLS.net หรือ www.facebook.com/OKLSschool  
2. ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนสายสามัญที่ OKLS เข้าไปจัดการเรียนการสอน 
 

แผนการจัดโครงการ  
ผู้เข้าร่วม  

1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนสายสามัญ
ทั่วประเทศ 

2. บุคคลทั่วไปที่สนใจ 
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ประเภทการประกวดคัดลายมือ (ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงภาษาเดียวเท่านั้น) 
ภาษาจีน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
1. ประถมศึกษาตอนต้น  
2. ประถมศึกษาตอนปลาย  
3. มัธยมศึกษาตอนต้น  
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย  
5. บุคคลทั่วไป  

 

ภาษาญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้  
1. ประถมศึกษา  
2. มัธยมศึกษา  
3. บุคคลทั่วไป  

  

ข้ันตอนและระยะเวลา มีดังต่อไปนี ้
1.1 กรอกใบสมัครได้ที่ www.OKLS.net หรือ  

 
สมัครไดต้ั้งแตว่ันนี้ ถึงวันพุธท่ี 20 กรกฎาคม 2565 18:00 น. 

1.2 เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับข้อความส่งไปที่อีเมลตามที่ลงทะเบียนไว้ ขอให้แสกนเข้า 
กลุ่มไลน์ จาก QR code ตามประเภทที่สมัครไว้ 

1.3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมไดใ้น วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565  
               ที่เว็บไซต์ www.OKLS.net หรือ www.facebook.com/OKLSschool 

1.4 แบบฟอร์มคัดลายมือและแบบตัวอย่างคัดลายมือจะส่งให้ทางกลุ่มไลน์ใน วันศุกร์ที่ 22 
กรกฎาคม 2565  
 1.5 เตรียมอุปกรณ์และสถานที่ ดังนี้ 

- พิมพ์แบบฟอร์มคัดลายมือและแบบตัวอย่างคัดลายมือ บนกระดาษ A4 สีขาว  
  จากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน 
- ดินสอไม้ 2B ขึ้นไป และยางลบ 
- กล้อง (มือถือหรือคอมพิวเตอร์) 1 คน ต่อ 1 เครื่อง เพ่ือถ่ายคลิปวิดีโอขณะคัดลายมือ  
- Gmail เพ่ือลงวิดีโอที่ถ่ายไว้ขณะคัดลายมือ ใน Google drive ของตนเองและเตรียม 
  แชร์ลิงก์มายัง forms ส่งผลงานที่กำหนด 
- สถานที่เหมาะสมกับการคัดลายมือ ไม่มีเสียงรบกวน 

สมัครเข้าร่วมโครงการ 
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                   - ซองจดหมาย ขนาด A4 พร้อมจ่าหน้าซองให้ชัดเจน 
 

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

 โทร. 02-9398944-5 
 

 (โครงการประกวดคัดลายมือวันแม่แห่งชาติ 2565) 
    

          1.6 กำหนดการคัดลายมือ คัดด้วยตนเอง ระหว่าง วันเสาร์ท่ี 23 กรกฎาคม 2565 – วันศุกร์ท่ี 
29 กรกฎาคม 2565 มีรายละเอียดตามด้านล่าง 
 

             ข้ันตอนการคัดลายมือ 
- เตรียมอุปกรณ์ตามข้อ 1.4 และวางซองจดหมายที่จ่าหน้าซองแล้วไว้ให้พร้อม 
- ขั้นตอนการถ่ายภาพและถ่ายคลิปวิดีโอ ผู้เข้าร่วมต้องทำทุกข้ันตอนให้ครบถ้วน    

                    มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
   • แนะนำตัวส้ันๆ (ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน ชั้น (หรืออาชีพ สถานที่ทำงาน) จังหวัด 
           และอื่นๆ ที่อยากบอกกรรมการ) เป็นภาษาไทย ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่นก็ได้ 
 • เริ่มคัดลายมือ ถ่ายภาพ 1 ภาพ และถ่ายคลิปวิดีโอใหเ้ห็นด้านหน้าผู้เข้าร่วม 

  พร้อมผลงาน 1 ภาพ 
  • เมื่อคัดลายมือเสร็จแล้ว ให้ถ่ายภาพ อีก 2 ภาพ 
  ✓ ภาพผลงานที่คัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
             ✓ ภาพครึ่งตัวของผู้เข้าร่วมที่ถือกระดาษคัดลายมือ (ถ่ายให้เห็นทั้ง 
                       ใบหน้าและกระดาษคัดให้คมชัด)  
 • นำผลงานใส่ซองพร้อมปิดผนึกด้วยเทปกาว พร้อมทั้งเซ็นชื่อทับซองและเทปกาว 

• จบการถ่ายคลิปวิดีโอ 
 

    วิธีการคัดลายมือ  
            - ให้เลือกแบบคัดตามประเภทของตนเอง และคัดตามแบบให้สวยงาม (ห้ามทาบ)  

- ให้คัดตัวอักษรและเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ ด้วยเส้นเดียว (ห้ามฝนให้ดำเป็นลายเส้น)  
           - ใหคั้ดด้วยดินสอไม้ 2B ขึ้นไปเท่านั้น (หากใช้ปากกา หรือดินสอกดเส้นเล็กจะไม่คัดเลือก)  
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1.7 ข้ันตอนการส่ง 
 1. นำคลิปวิดีโอที่อัดเรียบร้อย อัพโหลดลง Google drive ใน Gmail ของตนเอง เพื่อ

เตรียมส่งลิงก์ใน form ที่กำหนด (จะแจ้งใน LINE Group) 
2. กรอกรายละเอียด ผ่าน form (จะแจ้งใน LINE Group) พร้อมแนบภาพถ่าย (3 ภาพ) 

และลิงก์วิดีโอใน Google drive ของตนเอง ในวันศุกร์ท่ี 29 กรกฎาคม 2565 ไม่เกินเวลา 18:00 น. 
หากเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าการส่งนั้นเป็นโมฆะ 

3. ส่งผลงานที่ใส่ซองจดหมายจ่าหน้าไว้แล้ว ผ่านไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งเอกชนก็ได้ 
ภายใน วันอาทิตย์ท่ี 31 กรกฎาคม 2565 (ดูจากวันที่ลงตราประทับเป็นเกณฑ์) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
- ความถูกต้องของตัวอักษร (ลำดับการเขียน ลำดับเส้น)    45 คะแนน  
- ความสวยงาม (ตัวอักษร ขนาด การเว้นวรรคตอน ภาพรวมของผลงาน)  45 คะแนน  
- ความสะอาด          10 คะแนน  

         
การประกาศผลรางวัล 

ประกาศผลรางวัล วันพุธท่ี 10 สิงหาคม 2565 ที่ www.OKLS.net และ Facebook: OKLSschool  
 

รางวัลในการประกวด  แต่ละประเภทมีรางวัล ดังต่อไปนี้  
รางวัลชนะเลิศ    เกียรติบัตร พร้อมคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS ฟรี 1 คอร์ส  

จำนวน 1 รางวัล  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เกียรติบัตร พร้อมส่วนลดคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS  

มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เกียรติบัตร พร้อมส่วนลดคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS  

มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล  
รางวัลชมเชย  เกียรติบัตร พร้อมส่วนลดคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS  

มูลค่า 500 บาท จำนวน 5 รางวัล  
 
หมายเหตุ  

- ผู้เข้าร่วมทุกคนที่ส่งภาพถ่าย คลิปวิดีโอ พร้อมผลงานกระดาษตามเง่ือนไขและเวลาที่กำหนดจะ
ได้รับเกียรติบัตรออนไลน ์
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- รางวัลชนะเลิศ ประเภทประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น 
มอบคอร์สเรียนออนไลน์แบบกลุ่มสำหรับเด็ก ของ OKLS มูลค่า 4,900 บาท ประเภทละ 1 รางวัล  

- รางวัลชนะเลิศ ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลทั่วไป มอบคอร์สเรียนออนไลน์แบบ
กลุ่มสำหรับผู้ใหญ่ ของ OKLS มูลค่า 4,900 บาท ประเภทละ 1 รางวัล  

- ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภทต้องใช้สิทธิในการเรียนด้วยตนเอง ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ โดยใช้
สิทธิ ภายใน 30 ธันวาคม 2565 
 
คำขอความยินยอมในการเกบ็รวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลสว่นบคุคล  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โรงเรียนภาษาและภูมิ
ปัญญาตะวันออก (OKLS) ขออนญุาตใช้ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอของผู้เข้าร่วมโครงการ “ประกวดคัด
ลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565” เพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กรและส่ือออนไลน์ต่างๆ  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 


