กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศลิ ปะ – สาระทัศนศิลป์: 1 การแข่ งขันวาดภาพระบายสี
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
1.2 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.4 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้ าแข่งขันและครู ผ้ ฝู ึ กซ้ อม
3.2 ใช้ กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดกระดาษและสีที่ใช้ ในการแข่งขัน
- ระดับชัน้ ป.1- ป.3 ขนาด 11” x 15” ใช้ สไี ม้
- ระดับชัน้ ป.4- ป.6 ขนาด 11” x 15” ใช้ สชี อล์คน ้ามัน
- ระดับชัน้ ม.1- ม.3 ขนาด 15” x 22” ใช้ สโี ปสเตอร์ หรื อสีอะคริ ลกิ
- ระดับชัน้ ม.4- ม.6 ขนาด 15” x 22” ใช้ สนี ้า
3.3 หัวข้ อการแข่งขัน
- ระดับชั ้น ป.1-ป.3 เนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ อง “ค ง วย า ”
- ระดับชั ้น ป.4-ป.6 เนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ อง “ งหวด ง ”
- ระดับชั ้น ม.1-ม.3 เนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ อง “
”
- ระดับชั ้น ม.4-ม. เนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ อง “ กแห่งจินตนาการ”
3.4 ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ
3.5 ห้ามนาต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน
3.6 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์มาเอง
3.7 เวลาในการวาดภาพ 3 ชัว่ โมง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
- ความคิดสร้ างสรรค์
- เทคนิคการใช้ สี
- ความสวยงาม ความประณีต
- ความสอดคล้ องของภาพกับหัวข้ อที่กาหนด
- การจัดองค์ประกอบของภาพ
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
ร้ อยละ 80 - 100
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
ร้ อยละ 70 - 79
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
ร้ อยละ 60 - 69
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
6.1 กรรมการตัดสินระดับชันละ
้ 3 – 5 คน
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- เป็ นศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศิลปะ
- เป็ นครูที่ทาการสอนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศิลปะ
- ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านศิลปะ
6.3 ข้ อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผ้ สู อนควรแต่งตังให้
้ ตดั สินในระดับชันที
้ ่ทาการสอน
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ควรเป็ นห้ องที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก และภายในห้ องแข่งขัน
- โต๊ ะแข่งขันตามจานวนผู้เข้ าแข่งขัน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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