
งานเปิดบ้านวชิาการ 

วนัท่ี  ๑๑ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

มีการจดักิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑.  กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ   มี  ๒  รายการ ดงัน้ี 

 

 

รายการกิจกรรมการประกวด/แข่งขนั 

 

ระดบัชั้น  

ประเภท 

 

ผูรั้บผดิชอบ ป ๔ – ๖ 

๑. การแข่งขนัวาดภาพระบายสี 

 

/ เด่ียว ครูวรเทพ 

ครูนนัทิชาการ 

๒. การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง 

๒.๑    ชาย 

๒.๒   หญิง 

 

 
/ 

/ 

 

 

เด่ียว 

เด่ียว 

 

 

๑.ครูสิทธิเทพ 

๒.ครูสุภนยั 

๓.ครูปัญญา 

รวม  ๓ รายการ   

 

    ๒.  การจดับู๊ดแสดงผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( จดันิทรรศการ)  ดงัน้ี 

           ๒.๑  สาธิตการทาํผา้บาติก  

           ๒.๒  สาธิตการทาํพวงมโหตร 

           ๒.๓  สาธิตการวาดภาพลายเส้น 



           ๒.๔  การโชวผ์ลงานนกัเรียนทางดา้นทศันศิลป์  ทั้งระดบั ม.ตน้  และ  ม.ปลาย 

๓.  การแสดงโชวว์งดนตรีสตริง   โดยใชส้ถานท่ี เวทีคนกลา้ 

๔.  หอ้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีจะใหช้ม  จะใชห้อ้งนาฏศิลป์ใตตึ้กอาคาร ๓  

-  ชมวดีีทศัน ์ผลงานนกัเรียนทางดา้นนาฏศิลป์ ท่ีไปแสดงโชวท์างทีวช่ีอง ๑๑  และ ช่อง ๗ 

-  การสาธิตการนุ่งโจงกระเบนของโขน และละคร 

-ฝึกสาธิตการดดัตวั  โดยมีนกัศึกษาฝึกสอน และนกัเรียนของชุมนุมนาฏศิลป์ เป็นผูส้าธิต 

๕.  งบประมาณท่ีใช ้

         ๕.๑  ค่าเช่าเคร่ืองเสียง     ๑,๕๐๐   บาท   

         ๒.๒  รางวลัการวาดภาพระบายสี   ๕๐๐  บาท 

         ๒.๓  รางวลัการประกวดขบัร้องเพลง  ๕๐๐  บาท 

๖.  มีมคัคุเทศคน์อ้ยของกลุ่มสาระท่ีจะส่งไปท่ีกองการ  จาํนวน  ๒  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานเปิดบ้านวชิาการ “สานฝันสู่การเรียนรู้” 

วนัที่  ๑๑ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๙ 

โรงเรียรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

มีการจดักิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑.  กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ   มี  ๒ รายการ ดงัน้ี 

 

 

รายการกิจกรรมการประกวด/แข่งขนั 

 

ระดบัชั้น  

ประเภท 

 

หมายเหตุ ป ๔ – ๖ 

๑. การแข่งขนัวาดภาพระบายสี / 

 

 

เด่ียว  

๒. การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

              ๒.๑    ชาย 

              ๒.๒   หญิง 

  

/ 

 

 

 

 

         เด่ียว 

เด่ียว 

 

รวม   ๒   กิจกรรม ๓  รายการ   

 

 

 

 

 



 

เกณฑ์การแข่งขัน 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี 

 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

-  เป็นนกัเรียนระดบัชั้น ป.๔ –ป.๖ (ช่วงชั้นท่ี๒) 

2. ประเภทและจํานวนผู้เข้าแข่งขัน 

๒.๑  ประเภทเด่ียว 

๒.๒  จาํนวนผูเ้ขา้แข่งขนั 

-  ระดบัชั้น ป.๔ –ป.๖  จาํนวน  ๑  คน 

๓. วธีิดําเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน  

๓.๑  ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั 

๓.๒  ใชก้ระดาษ  ๑๐๐  ปอนด ์ขนาดกระดาษและสีท่ีใชใ้นการแข่งขนั 

-  ระดบัชั้น ป.๔-ป.๖  ขนาด   ๑๑” x ๑๕”  ใชสี้ชอลค์นํ้ามนั 

๓.๓  คณะกรรมการกาํหนดหวัขอ้ในการวาดภาพในวนัแข่งขนั 

         หวัขอ้ “ ค่านิยมไทย  ๑๒  ประการ” 

๓.๔  ไม่ตอ้งเคลือบภาพและไม่ตอ้งใส่กรอบภาพ 

๓.๕  หา้มนาํตน้ฉบบัมาดูในขณะแข่งขนั 

๓.๖   ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งเตรียมวสัดุอุปกรณ์มาเอง  (ยกเวน้กระดาษ) 

๓.๗   เวลาในการวาดภาพ  ๓  ชัว่โมง 

๔.  เกณฑ์การให้คะแนน  ๑๐๐  คะแนน 

-  ความคิดสร้างสรรค ์   ๒๐   คะแนน 

-  เทคนิคการใชสี้     ๒๐  คะแนน 

-  ความสวยงาม ความประณีต    ๒๐   คะแนน 

-  ความสอดคลอ้งของภาพกบัหวัขอ้ท่ีกาํหนด  ๒๐ คะแนน 

-  การจดัองคป์ระกอบของภาพ    ๒๐ คะแนน 

๕. เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ  ๘๐ -๑๐๐ ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 

ร้อยละ  ๗๐ -๗๙  ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 



ร้อยละ  ๖๐ -๖๙   ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ตํ่ากวา่ร้อยละ ๖๐  ไดรั้บเกียรติบตัร เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

หมายเหตุ      ผูรั้บผดิชอบ      นายวรเทพ   กวา้งสวาสด์ิ    โทร  ๐๘๓ – ๔๓๙-๕๓๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

๑.๑  เป็นนกัเรียนระดบัชั้น ป.๔-ป.๖  (ช่วงชั้นท่ี ๒) 

๒. ประเภทและจํานวนผู้เข้าแข่งขัน 

๒.๑  ประเภทชาย (เด่ียว )    ส่งโรงเรียนละ  ๑  คนเท่าน้ัน 

๒.๒ ประเภทหญิง (เด่ียว)   ส่งโรงเรียนละ  ๑  คน เท่าน้ัน 

๓. วธีิดําเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน  

๓.๑   ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั 

๓.๒  หลกัเกณฑก์ารแข่งขนั 

-  เพลงท่ีใชป้ระกวด ๑เพลงโดยผูร้้องเลือกมาเอง เป็นเพลงลูกทุ่งตามตน้ฉบบัเท่านั้น 

-  ไม่มีรีววิ/หางเคร่ือง/แดนเซอร์ ประกอบเพลง 

-  ตอ้งนาํแถบบนัทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี สาํหรับประกอบการร้องเพลงมาเองและสามารถตดั    

Guide Melody ออกได(้หากไม่สามารถตดัไดก้รรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้) 

-  จบัฉลาก เพื่อเรียงลาํดบัก่อนการแข่งขนั ๓๐นาที 

-  ส่งเน้ือร้องใหค้ณะกรรมการในวนัประกวด จาํนวน ๓ชุด 

-  แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน 

-  กรณีท่ีเกิดการผดิพลาดอนุญาตใหเ้ร่ิมตน้ใหม่ได ้ทั้งน้ีไม่เกินวรรคท่ี ๒ของเน้ือร้องท่อนท่ี๑

หากเกินจากน้ีถือวา่ผดิพลาด กรรมการจะหกัคะแนนตามกรณีท่ีผดิ 

๔.  เกณฑ์การให้คะแนน   ๑๐๐  คะแนน 

๔.๑  นํ้าเสียง ความไพเราะของเสียง  ๓๐ คะแนน 

๔.๒  เทคนิคการขบัร้อง                ๒๐         คะแนน 

๔.๓  จงัหวะ ทาํนอง ถูกตอ้ง               ๒๐ คะแนน 

๔.๔  อกัขระวธีิถูกตอ้ง                ๒๐ คะแนน 



๔.๕  บุคลิก ลีลา อารมณ์                ๑๐    คะแนน 

๕.  เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ  ๘๐ -๑๐๐  ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 

ร้อยละ  ๗๐ -๗๙  ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

ร้อยละ  ๖๐ -๖๙                ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ตํ่ากวา่ร้อยละ  ๖๐   ไดรั้บเกียรติบตัร เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

หมายเหตุ      ผูรั้บผดิชอบ  นายสิทธิเทพ   เล้ียงรักษา   โทร  ๐๘๗ – ๐๕๔-๔๓๕๖ 

 


