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โรงเรียนภาษาและภูมปัิญญาตะวันออก (OKLS) 
จัดโครงการ “ประกวดคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” 

 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย นอกจากโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนแล้ว ยังมี

โรงเรียนสายสามัญของรัฐและเอกชนได้สอนภาษาจีนมากขึ้น ทางผู้จัดทำโครงการจึงได้จัดการประกวดคัด
ลายมือภาษาจีน เพ่ือให้นักเรียนและผู้สนใจท่ัวไปได้แสดงความสามารถและทักษะทางด้านภาษาท่ีได้เรียน
มา อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์อีกด้วย  

 
 

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการคัดลายมอืภาษาจีนของนักเรียน  
๒. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรยีนเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาจีนมากยิ่งข้ึน  
 

แผนการจัดโครงการ  
ผู้เข้าร่วม  

๑. นักเรียนโรงเรียนในระบบที่โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) ดูแลหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๑ แห่ง และนักเรียนในสาขาท้ัง ๙ แห่งของ OKLS  

๒. การประกวดคัดลายมือภาษาจีน แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ดังต่อไปนี้  
๒.๑ ประถมศึกษาตอนต้น  
๒.๒ ประถมศึกษาตอนปลาย  
๒.๓ มธัยมศกึษาตอนต้น  
๒.๔ มธัยมศกึษาตอนปลาย  
๒.๕ บุคคลท่ัวไป  
 

ข้ันตอนและระยะเวลา  
๑. นักเรียนโรงเรียนในระบบที่โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) ดูแลหลักสูตรและ

จัดการเรียนการสอน  
๑.๑ คุณครูสำเนาแบบประกวดคัดลายมือ (ตามแนบ) แก่นักเรียนตามจำนวน  
๑.๒ คุณครูคดัเลือก ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศลำดับท่ี ๑ และ ๒ ของแต่ละประเภทประจำ

โรงเรียนของตน ภายในวนัพฤหัสท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  



๒ 
 

ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นผู้ชนะเลิศ ลำดับท่ี ๑ ๒ และ ๓ ของแต่ละประเภท จะได้รับ
ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) 

๑.๓ คุณครูจัดส่งแบบคัดลายมือ (ตัวจริง) ท่ีได้รับเลือกเป็นผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศลำดับท่ี 
๑ และ ๒ ของแต่ละประเภท มายัง  

OKLS สำนักงานใหญ่  
๑๔๙ ซอยพิบูลอุปถัมภ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐  
ภายในวันศุกร์ท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

๒. นักเรียนในสาขา  
๒.๑ นักเรียนขอรับแบบคัดลายมือตามประเภทของตน ได้ที่ OKLS ทุกสาขา  
๒.๒ คุณครูท่ีรับผิดชอบแต่ละสาขาคัดเลือก ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศลำดับท่ี ๑ และ ๒ 

ของแต่ละประเภทประจำสาขาของ OKLS ภายในวนัพฤหัสท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒.๓ สาขาส่งแบบคัดลายมือ (ตัวจริง) ท่ีได้รับเลือกเป็นผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศลำดับท่ี ๑ 

และ ๒ ของแต่ละประเภท มายัง  
OKLS สำนักงานใหญ่  
๑๔๙ ซอยพิบูลอุปถัมภ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐  
ภายในวันศุกร์ท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

๓. เมื่อได้รับแบบคัดลายมือของนักเรียนทุกประเภท (ท้ังจากโรงเรียนในระบบและจากสาขาของ 
OKLS) แล้ว ทางโรงเรียนภาษาและภมูิปัญญาตะวนัออก (OKLS) จะนำมาคดัเลือกผู้ชนะเลิศในแต่ละ
ประเภทอีกครั้ง และประกาศผล ท่ีเว็บไซต์ www.OKLS.net  

ภายในวันศกุร์ท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

วิธีการคัด  
- ให้นักเรยีนเลือกแบบคัดตามประเภทของตนเอง และคัดตามแบบคัดนั้นให้สวยงาม (ห้ามทาบ)  
- ให้คัดตัวอักษรและเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ ด้วยเส้นเดียว (ห้ามฝนให้ดำหนาเป็นลายเส้น)  
- ให้นักเรยีนใช้ดินสอไม้ ๒B คัดเท่านั้น (ไม่ใช้ปากกา หรือดินสอกดเส้นเล็ก )  

 

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
- ความถูกต้องของตัวอักษร (ลำดับการเขียน ลำดับเส้น) ๔๕ คะแนน  
- ความสวยงาม (ตัวอักษรจีน ขนาด การเว้นวรรคตอน ภาพรวมของผลงาน) ๔๕ คะแนน  
- ความสะอาด ๑๐ คะแนน  



๓ 
 

รางวัลในการประกวด แต่ละประเภทมีรางวัล ดังต่อไปนี้  
รางวัลชนะเลิศ    ประกาศนียบัตร พร้อมคอร์สเรียน OKLS ฟรี ๑ คอร์ส*  

จำนวน ๑ รางวัล  
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับท่ี ๑  ประกาศนียบัตร พร้อมส่วนลดคอร์สเรียน OKLS มูลค่า 

๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล  
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับท่ี ๒  ประกาศนียบัตร พร้อมส่วนลดคอร์สเรียน OKLS มูลค่า 

๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล  
รางวลัชมเชย  ประกาศนียบัตร พร้อมส่วนลดคอร์สเรียน OKLS มูลค่า 

๕๐๐ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล  
 

* หมายเหตุ  
ประเภทประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น มอบคอร์สเรียน

สำหรับเด็ก ของ OKLS มูลค่า ๕,๒๐๐ บาท ประเภทละ ๑ รางวัล  
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลท่ัวไป มอบคอร์สเรียนสำหรับผู้ใหญ่ของ OKLS มูลค่า 

๕,๔๐๐ บาท ประเภทละ ๑ รางวัล  
 

แผนการประชาสัมพันธ์  
๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางโรงเรียนในระบบท่ีโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)  

ดูแลหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๑ แห่ง  
๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสาขาโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) ท้ัง ๙ แห่ง  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  
๑. นักเรียนเห็นความสำคญัและสนใจเรียนภาษาจีนเพ่ิมข้ึน  
๒. นักเรียนได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการคัดอักษรจีนมากขึ้น  
๓. นักเรียนเข้าใจความหมายของบทคัดซ่ึงเกี่ยวข้องกับความกตัญญูและความรักของพ่อ  
๔. นักเรียนได้ทบทวนความรู้ภาษาจีนที่ได้เรียนมา 

 

 


