
 
กลุ่มวชิาเพ่ิมเติมพ้ืนฐานสถาปตัยกรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปกีารศึกษา 2564 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
1. การจัดการเรียนการสอนและเงื่อนไขการผ่านหลักสูตร 

1.1  ในตารางเรียน (เพิ่มเติมจากหลักสตูรปกติ) 
 เรียนเนื้อหาวิชาเพิม่เตมิพื้นฐานสถาปัตยกรรม ภาคเรียนละ 1 วิชา วิชาละ 2 คาบ/สัปดาห์ จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

1.2  นอกตารางเรียน (นักเรียนทกุคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมจึงจะถือว่าครบหลักสูตร) 
      1.2.1  ฟังบรรยายโดยวิทยากรจากภายในและภายนอก  อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 1.2.2  กิจกรรมไหว้ครูช่าง 6 บดินทร  ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 1.2.3  กิจกรรมค่ายศลิป์บดินทรเดชา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 1.2.4 กิจกรรมเสริมประสบการณ ์การศึกษาดูงานจากหนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวกับศิลปะและพื้นฐานสถาปัตยกรรม         
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 1.2.5 เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถด้านศลิปะตามหน่วยงาน หรือสถาบันตา่ง ๆ ภายนอกโรงเรียน 

2. ค่าใช้จ่ายที่แจ้งเพ่ือให้ผู้ปกครองเตรียมการเมื่อจัดกิจกรรมต่อคน 
รายการ เวลา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 

1. กิจกรรมเสรมิประสบการณ ์ ระหว่างปีการศึกษา 
4,000 บาทต่อปีการศึกษา 

2. กิจกรรมค่ายศิลป์บดินทรเดชา เดือนตุลาคม 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2564 ช้ัน ม.4/1-ม.4/15 
 3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาศิลปะ ช้ัน ม.ต้น 6 ภาคเรียน ไม่ตำ่กว่า 3.75 
 3.3 มีทักษะและความสนใจด้านศลิปะและพื้นฐานสถาปตัยกรรม 
 3.4 มีใจรัก มีระเบยีบและวินัยในการฝึกทักษะศลิปะอย่างสม่ำเสมอ 

4. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

4.1 สมัครออนไลนร์ะหว่างวันท่ี 19 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564 

 4.2 ส่งผลงานศิลปะในวันท่ี 17 พ.ค.2564 (วันเปิดเทอม) ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ อาคาร 4 

5. หลักฐานการสมัคร   
1. ใบสมัคร 

2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปนักเรยีนโรงเรียนเดิม) สำหรับติดใบสมัคร 

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1) 
 

 

 

 



6. วิธีการพิจารณานักเรียนผู้มีสิทธิ์ได้เรียน 

- ไม่มีการสอบคัดเลือก****** 
- พิจาณาจากผลงาน  

1. ผลงานท่ีเกี่ยวกับการแรเงา ลายเสน้ หรือสเกตซ์ภาพ จำนวน  3  ผลงาน 

2. ผลงานท่ีเกี่ยวกับการระบายสี หรอืการออกแบบ จำนวน  3  ผลงาน 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) พิจารณาผลงานข้อ 1 และ 2 

3. ผลงานท่ีเกี่ยวกับการแรเงา ลายเสน้ หรือสเกตซ์ภาพ จำนวน  2  ผลงาน 

4. ผลงานท่ีเกี่ยวกับการระบายสี หรอืการออกแบบ จำนวน  1  ผลงาน 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอื่นๆ พิจารณาผลงานข้อ 3 และ 4 
 

ให้ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 สีและเทคนิคในการสร้างผลงานตามความถนัดของนักเรียน 

 

**ส่งผลงานทั้งหมด (ฉบับจริง) ด้วยตนเองที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564** 
 

           หมายเหตุ ผลงานทุกช้ินต้องเป็นผลงานท่ีสร้างขึ้นด้วยฝีมือผู้สมคัรเองเท่านั้น ถ้าทราบภายหลังว่าไม่ใช่ผลงานฝีมือของผูส้มัคร

จะถือว่าไมผ่่านการคัดเลือก 

 
7. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าโครงการ    2 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 25 คน 

8. การประกาศผลสอบ  (วัน เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
 ภายในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ทีเ่ว็บไซต์โรงเรยีนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) http://www.bodin.ac.th 

9. เกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน 

 นักเรียนต้องได้คะแนนจากผลงานด้านศิลปะ ไมต่่ำกว่าร้อยละ 75 
 
 
 
  



เกณฑ์การให้คะแนนแรเงา ลายเส้น หรือสเกตซ์ภาพ 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ลักษณะความสวยงาม
ของเส้น ความถูกต้องของ
แสงเงา 

ชิ้นงานมีความโดด
เด่น แสงเงาถูกต้อง
สวยงาม ลักษณะ
เส้นสวยงามเป็น

เอกลักษณ์ 

ชิ้นงานมีสวยงาม 
แสงเงาถูกต้อง

สวยงาม ลักษณะ
เส้นสวยงาม 

ชิ้นงานลักษณะ
ชิ้นงานถูกต้องแต่

ยังไม่สวยงาม 

ลักษณะของชิ้นงาน
ยังไม่สวยงาม แสง

เงาไม่ถูกต้อง 

2.การจัดองค์ประกอบของ
ภาพ 

ชิ้นงานมีการนำ
หลักการจัด

องค์ประกอบศิลป์
มาใช้ได้ถูกต้อง

ครบถ้วน และโดด
เด่นน่าสนใจ 

ชิ้นงานมีการนำ
หลักการจัด

องค์ประกอบศิลป์
มาใช้ได้ถูกต้อง

ครบถ้วน  

ชิ้นงานมีการนำ
หลักการจัด

องค์ประกอบศิลป์
มาใช้เป็นบาอย่าง 

ชิ้นงานยังไม่แสดง
ถึงการใช้หลักการ
จัดองค์ประกอบ

ศิลป์ 

3. ความคิดสร้างสรรค์ ชิ้นงานมีความโดด
เด่น แปลกใหม่ ไม่

ซ้ำใคร 

ชิ้นงานมีความ
น่าสนใจ แปลกใหม่  

ชิ้นงานมีความ
น่าสนใจ 

ลักษณะของชิ้นงาน
สามารถพบเห็นได้

ทั่วไป 

4.ความสวยงาม 

ความประณีต 
ชิ้นงานมีความ

สวยงามโดดเด่น มี
การเก็บ

รายละเอียดของ
ภาพได้อย่าง

สมบูรณ์ 

ชิ้นงานสวยงาม มี
การเก็บ

รายละเอียดของ
ภาพ 

ชิ้นงานมีการเก็บ
รายละเอียดของ
ภาพเป็นบางส่วน 

ยังไม่ค่อยมีการเก็บ
รายละเอียดของ

ภาพ 

5.ความสอดคล้องของ
ภาพกับหัวข้อที่ทำ 

ชิ้นงานมีการใช้
รูปภาพ สัญลักษณ์ 

หรือสีสันที่สื่อ
ความหมายตรงตาม
หัวข้อที่ทำได้อย่าง

ชัดเจน 

ชิ้นงานมีการใช้
รูปภาพ สัญลักษณ์ 

หรือสีสันที่สื่อ
ความหมายตรงตาม

หัวข้อที่ทำได้ 

ชิ้นงานสามารถสื่อ
ความหมายได้ 

ชิ้นงานยังไม่
สอดคล้องกับหัวข้อ

ที่ทำ 

 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนนการการระบายสี หรือการออกแบบ 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1. ความคิดสร้างสรรค์ ชิ้นงานมีความโดด

เด่น แปลกใหม่  
ไม่ซ้ำใคร 

ชิ้นงานมีความ
น่าสนใจ แปลกใหม่  

ชิ้นงานมีความ
น่าสนใจ 

ลักษณะของชิ้นงาน
สามารถพบเห็นได้

ทั่วไป 

2.เทคนิคการใช้สี มีการใช้สีได้อย่าง
เหมาะสมกับหัวข้อ
ที่กำหนด ลักษณะ
การใช้สีและวิธีการ
ระบายสีมีความโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัว 

มีการใช้สีได้อย่าง
เหมาะสมกับหัวข้อ
ที่กำหนด ลักษณะ
การใช้สีและวิธีการ
ระบายสีมีความโดด

เด่น 

มีการใช้สีได้อย่าง
เหมาะสม ลักษณะ
การใช้สีและวิธีการ
ระบายสียังไม่โด

เด่น 

ลักษณะการใช้สีไม่
น่าสนใจ 

3.ความสวยงาม   
ความประณีต 

ชิ้นงานมีความ
สวยงามโดดเด่น มี

การเก็บ
รายละเอียดของ

ภาพได้อย่าง
สมบูรณ์ 

ชิ้นงานสวยงาม มี
การเก็บ

รายละเอียดของ
ภาพ 

ชิ้นงานมีการเก็บ
รายละเอียดของ
ภาพเป็นบางส่วน 

ยังไม่ค่อยมีการเก็บ
รายละเอียดของ

ภาพ 

4.ความสอดคล้องของ
ภาพกับหัวข้อที่ทำ 

ชิ้นงานมีการใช้
รูปภาพ สัญลักษณ์ 

หรือสีสันที่สื่อ
ความหมายตรงตาม
หัวข้อที่ทำได้อย่าง

ชัดเจน 

ชิ้นงานมีการใช้
รูปภาพ สัญลักษณ์ 

หรือสีสันที่สื่อ
ความหมายตรงตาม

หัวข้อที่ทำได้ 

ชิ้นงานสามารถสื่อ
ความหมายได้ 

ชิ้นงานยังไม่
สอดคล้องกับหัวข้อ

ทีท่ำ 

5.การจัดองค์ประกอบของ
ภาพ 

ชิ้นงานมีการนำ
หลักการจัด

องค์ประกอบศิลป์
มาใช้ได้ถูกต้อง

ครบถ้วน และโดด
เด่นน่าสนใจ 

ชิ้นงานมีการนำ
หลักการจัด

องค์ประกอบศิลป์
มาใช้ได้ถูกต้อง

ครบถ้วน  

ชิ้นงานมีการนำ
หลักการจัด

องค์ประกอบศิลป์
มาใช้เป็นบาอย่าง 

ชิ้นงานยังไม่แสดง
ถึงการใช้หลักการ
จัดองค์ประกอบ

ศิลป์ 

 


