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ความส าคัญของผลงาน  

 ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา มาตราที่ 22 ระบุไว้ว่าการจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า   ผู้ เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด (Children Center) กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงเล็งเห็นว่านอกจากนักเรียนที่มีความสามารถในด้าว
วิชาการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการคิดค านวณ ด้านภาษา ด้านกายภาพการกีฬา และด้านอ่ืนๆแล้ว ยังมีนักเรียน
กลุ่มที่มีความสามารถด้านสุนทรียศาสตร์ ได้แก่ ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ ทางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะจึงร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง หาแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถด้านสุนทรียศาสตร์โดยการใช้แนวทางการพัฒนาได้แก่ การจัดท าหลักสูตรและแผนการเรียน
สุนทรียศาสตร์ในระดับชั้น ม.1 การจัดแผนการเรียนศิลปกรรมในระดับชั้น ม.4 การจัดท าหลักสูตรทวิศึกษา
ในสาขาวิชาออกแบบร่วมกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม กรุงเทพมหานคร และการจัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 

วัตถุประสงค ์
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทักษะของผู้เรียนในด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาต่อยอดสู่การศึกษาต่อ        
หรือประกอบอาชีพ 
 เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนในแผนการเรียนสุนทรียศาสตร์ แผนการเรียนศิลปกรรม และผู้เรียนที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ มีทักษะด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์มากขึ้น 
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2. ผู้เรียนพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ สามารถเข้าร่วมการประกวดแข่งขันเพ่ือสร้างประสบการณ์
และพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
3. ผู้เรียนมีทักษะสามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อในสาขาท่ีตนเองสนใจ หรือน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice การด าเนินงานจนส าเร็จเป็นผลงานที่ดีเลิศเป็นความ
เรียงก็ได ้ขั้นตอนการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ได้แก่ 
  
ตอนที่ 1 การเตรียมการ 

1. การจัดท าหลักสูตร และแผนการเรียนสุนทรียศาสตร์ แผนการเรียนศิลปกรรม หลักสูตรทวิศึกษา 
2. รับสมัครนักเรียนแผนการเรียนสุนทรียศาสตร์ แผนการเรียนศิลปกรรม และกลุ่มนักเรียนที่สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมสอนเสริมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์   
3. จัดท าอัตราก าลังครูผู้สอน มอบหมายหน้าที่งานสอนตามความเหมาะสม 
 

ตอนที่ 2 กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice 
 1. การคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ โดยใช้การทดสอบดังนี้ 
       - การสัมภาษณ์ 
       - การทดสอบปฏิบัติ 
2. การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริมโดยเน้นตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
3. การพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ทั้งภายในและภายนอก  
ด้านทัศนศิลป์  
1. การฝึกทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้การศึกษาผลงานศิลปะจากสื่อต่างๆเช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์ (สูจิบัตรงานประกวดศิลปกรรม) สื่อออนไลน์ อินเตอร์เน็ต ตลอดจนการประชุมย่อย
แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างครูที่ปรึกษาและนักเรียน  
2. การมอบหมายหน้าที่ครูผู้สอนให้ท าการสอนในรายวิชาที่ตรงตามความสามารถ 
3. คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางทัศนศิลป์ หรือมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านทัศนศิลป์  
3. ฝึกทักษะนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านทัศนศิลป์ 
ตามความโดดเด่นของนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย และมีครูที่ปรึกษาในแต่ละกลุ่ม
เพ่ือที่จะสามารถแนะน าและพัฒนานักเรียนได้อย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพ 
4. ส่งผลงานและน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวด ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
ด้านดนตร ี
 1. การฝึกปฏิบัติการอ่าน เขียน โน้ตเพลง และการขับร้อง-บรรเลงเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ โดยใช้
กระบวนการถ่ายทอดจากครูผู้สอน มีการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ  การให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือและคอยชี้แนะแนวทางการแก้ไข 
 2. การมอบหมายหน้าที่ครูผู้สอนให้ท าการสอนในรายวิชาที่ตรงตามความสามารถ 
3. ฝึกปฏิบัตินักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้าน
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ดนตรี  ตามความถนัดของนักเรียนที่มีความสนใจในเครื่องดนตรี หรือการขับร้องเพลง แต่ละ
ประเภท และสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามลักษณะงานต่างๆของโรงเรียน โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายตามความสามารถ โดยมีครูคอยดูแลในแต่ละกลุ่ม
เพ่ือที่จะสามารถแนะน าและพัฒนานักเรียนได้อย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพ 
4. น านักเรียนเข้าร่วม การประกวด การแข่งขัน ตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอก หรือการแข่งขันใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  
ด้านนาฏศิลป์ 
1. การฝึกปฏิบัติท่าร าโดยใช้กระบวนการถ่ายทอดจากครูผู้สอน มีการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม
ต่างๆ ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือและคอยชี้แนะแนวทางการแก้ไข 
2. การมอบหมายหน้าที่ครูผู้สอนให้ท าการสอนในรายวิชาที่ตรงตามความสามารถ 
3. ฝึกปฏิบัตินักเรียนที่มีความสามารถนาฏศิลป์ของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้าน
นาฏศิลป์ ตามความโดดเด่นของนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลายตามความสามารถ โดยมีครูคอยดูแลในแต่ละกลุ่มเพ่ือที่จะสามารถแนะน า
และพัฒนานักเรียนได้อย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพ 
4. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวด ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และ
ระดับชาติ 
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สามารถเขียนล าดับขั้นตอนการพัฒนา (Flow Chart) หรือรูปแบบ (Model)  
ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 3 ผลกำรปฏิบัติ ผลการพัฒนาหรือผลการใช้นวัตกรรมที่เป็น Best Practice 

1. นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์มากขึ้น 
2. นักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
3. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษาในสาขาตามความถนัดและสามารถได้  
4. สถานศึกษาได้รับชื่อเสียงและเกียรติประวัติจากผลงานนักเรียน 
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บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)  
    ข้อสังเกต 

ในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนั้น ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินการที่นาน เป็นการด าเนินการที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบต้องใช้ความอดทน เอาใจใส่ใน
การให้ความรู้ค าแนะน า ฝึกฝนนักเรียน เป็นการด าเนินงานที่ต้องมีการติดตามสม่ าเสมอและหวังผล
ในระยะยาว 
   
ข้อเสนอแนะ 
         เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนสื่อ
ทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย ในการด าเนินการ ได้แก่ระบบอินเตอร์เน็ต การสนับสนุนด้านงบประมาณใน
การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
  
ข้อระมัดระวัง 
    ในการด าเนินการต้องค านึงถึงเวลาที่ใช้ในการสอนเสริม การฝึกฝนนักเรียน ไม่ให้กระทบ
หรือส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน และทัศนคติของผู้ปกครอง 

 
ปัจจัยความส าเร็จ  
     การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ เสียสละเวลาทั้งเวลาในการปฏิบัติงานและนอกเวลาราชการในการพัฒนา สอนเสริม 
ฝึกฝนนักเรียนจนประสบความส าเร็จ 

 
การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 การเผยแพร่ 
 การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งภายในของโรงเรียน  และกิจกรรมภายนอกของชุมชนและ
หน่วยงานภาคต่างๆ 
 -  https://web.facebook.com/ศิลปะ บ.ล. 
 -  http://www.thonglang.ac.th 
 -  วารสาร ทีวีและเวทีต่างในการประกวด 
 
         การได้รับการยอมรับ 
 ผลงานความเป็นเลิศ ผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เรียนได้รับการยอมรับทั้งจากในสถานศึกษา 
และชุมชน  
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         รางวัลที่ได้รับภาคเรียนที่ 1/2560 

1. การประกวดภาพศิลปะเด็กและสันติธรรม  ในหัวข้อ สันติประชาธรรม จัดโดย   สถาบันปรีดี 
พนมยงค์  พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ  ในวันเสาร์ที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  ณ  สถาบัน
ปรีดี พนมยงค์   

1. รางวัลขวัญใจมหาชน (สร้างสรรค์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 (ทุนการศึกษา 2,000 บาท) 
ด.ช.ธนพงษ์  สีหมอก   
ครูผู้ฝึกซ้อม  ครูณัฐนันท์  เสือแก้วน้อย 

2. รางวัลรองชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท) 
น.ส.ปวีนชุ  สระทองรัด   
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูธรรมรงค์  เอียดรอด  

3.รางวัลประกาศนียบัตรชมเชย ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 
ด.ญ.สุดารัตน์  นรทัต  
ครูผู้ฝึกซ้อม  ครูณัฐนันท์  เสือแก้วน้อย 

4. รางวัลประกาศนียบัตรสร้างศิลป์ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 
ด.ญ.วารินทร์  สุรเกรียงศักดิ์ 
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกฤษณะ  จุลจังหรีด 

5. รางวัลประกาศนียบัตรสร้างศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 
น.ส.ปวีณา  สระทองรัด 
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูธรรมรงค์  เอียดรอด 
 

2. The Embassy of India, Bangkok held the Drawing Contest “Chitrakarma India 
Drawing Contest” from 15 March, 2017 till 31 May, 2017. Participants within 
Thailand in the age range of 10–15 years (both years inclusive) were eligible to 
participate in theContest by sending in their Artworks to the Embassy. The theme 
of drawing was India and India-Thailand Friendship. 

สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจ าประเทศไทยได้จัดการแข่งขันวาดภาพ “จิตรกรรม
อินเดีย” ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอายุระหว่าง 
10 – 15 ปี สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยการส่งผลงานศิลปะของตนเองมาที่สถานทูตฯ หัวข้อ
ของภาพวาดเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินเดียและมิตรภาพระหว่างอินเดีย-ไทย  รับรางวัลในวันที่ 27 
กรกฎาคม  2560  ณ  นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม ถัดจากพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย      
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ”  

1. รางวัล ชมเชย  พร้อมเกียรติบัตร 
ด.ญ.อินทิรา         -        ม.2/1   
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ครูผู้ฝึกซ้อม ครูธรรมรงค์  เอียดรอด  
2. รางวัล ร่วมแสดง  พร้อมเกียรติบัตร 

เด็กหญิงอัญชิสา    เเสงสิมมา      ม.2/1   
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูธรรมรงค์  เอียดรอด  

 
 
 
3. รางวัล ร่วมแสดง  พร้อมเกียรติบัตร 

เด็กชายชัยวัฒน์  สังวรา     ม.2/9   
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวิชุดา  หมื่นรักษา 

4. รางวัล ร่วมแสดง  พร้อมเกียรติบัตร 
เด็กหญิงวารินทร์  สุระเกรียงศักดิ์  ม.3/1   
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกฤษณะ  จุลจังหรีด 

3. การประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ เกียรติบัตรพร้อม 
ทุนการศึกษา 5000 บาท จากนายกรัฐมนตรี พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับม.ปลาย 

 นางสาวปวีนุช  สระทองรัด 
4. เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 12 ส าหรับเยาวชนทั่วไป   ประเภทกลุ่ม
เยาวชน กลุ่มศิลปะฅนหัวศิลป์  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  รับรางวัล ในวันที่ 27 กรกฎาคม 
2560  ณ ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินเเดง  กรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวกมลวรรณ สายกระสุน  ม. 6/8  
2. นางสาวปวีณา  สระทองรัด  ม. 6/4   
3. นางสาวสุชานร ี ดีปราสัย   ม. 6/8   
4. นางสาวพิมประภาพร แก้วประสิทธิ์  ม. 6/8  
5. นายปัณณทัต  สุโลวรรณ  ม. 6/8  
6. นายปัณณธร  สุโลวรรณ  ม. 6/8  
7. นางสาวปวีนุช  สระทองรัด  ม. 6/8   
8. นางสาวสิริบุญญา ทัดเทียมหัด  ม. 5/9  

ครูที่ปรึกษา ครูธรรมรงค์  เอียดรอด และ ครูที่ปรึกษา ครูกฤษณะ  จุลจังหรีด 
5. การประกวดวาดภาพ โครงการปลูกจิตส านึกรู้คุณแผ่นดิน  ประจ าปี 2560 วันที่ 8 กันยายน 
2560 จัดโดยกองทัพบก 
  รางวัลชมเชย  ระดับ ม.ต้น 

ด.ญ.วารินทร์  สุระเกรียงศักดิ์ 
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6.  การประกวดวาดภาพ โครงการไฟฟ้าโดย ที เอ็ม บี ประจ าปี 2560 ในหัวข้อ “เปลี่ยนชุมชน 
อย่างสร้างสรรค์”  ธนาคาร ทีเอ็มบี จ ากัดมหาชน วันที่ 3 ตุลาคม 2560 

รางวัลชมเชย  ระดับ ม.ต้น 
ด.ช.ธนพงษ์  สีหมอก 

 รางวัลที่ได้รับภาคเรียนที่ 2/2560 
 1. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  67 ระดับเขตพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 
2560  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจานวน 25 รายการแข่งขัน ดังนี้  

1. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3    รางวัลเหรียญทอง   
2. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6    รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1 
3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3    รางวัลเหรียญเงิน    
4. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6    รางวัลเหรียญเงิน    
5. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3   รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ 
6. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6   รางวัลเหรียญทอง   
7. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3   รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ 
8. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6   รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ 
9. การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน    
10. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญเงิน    
11. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6  รางวัลเหรียญเงิน    
12. การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3    รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1  
13. การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6    รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ  
14. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3   รางวัลเหรียญเงิน   อันดับ 10 
15. การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2 
16. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1  
17. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รางวัลเหรียญเงิน    
18. การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญทอง   
19. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รางวัลเหรียญทอง   
20. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3   รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ 
21. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน    
22. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3    รางวัลเหรียญทอง   
23. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6   รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2 
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24. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1 
25. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6  รางวัลเหรียญทอง  

2. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัด
นครนายก  เมื่อวันที่ 3 - 6 มกราคม 2561  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขัน  5  รายการแข่งขัน ดังนี้ 
 1. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3   รางวัลเหรียญทอง 

 ด.ญ.อินทิรา         -         ม.2/1   
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกฤษณะ  จุลจังหรีด 

2. การแข่งขันเขยีนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3   รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ 
เด็กหญิงวารินทร์  สุระเกรียงศักดิ์   ม.3/1   
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกฤษณะ  จุลจังหรีด 

3. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6   รางวัลเหรียญทอง   
นางสาวปวีณา  สระทองรัด  ม. 6/4   
ครูที่ปรึกษา ครูธรรมรงค์  เอียดรอด  

4. การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6    รางวัลเหรียญทอง  
นางสาวสิริบุญญา     ทัดเทียมหัด  ม. 5/9  
นายปัณณธร      สุโลวรรณ  ม. 6/8  
นางสาวพิมประภาพร     แก้วประสิทธิ์  ม. 6/8  
ครูผู้ฝึกซ้อม ครณูัฐนันท์   เสือแก้วน้อย 
ครูผู้ฝึกซ้อม ครวูณิชชา    สุรตันะ 

5. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย  ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญเงิน 
เด็กชายชนะพล     โสภณรุ่งทรัพย์  ม. 3/9 

 ครูผู้ฝึกซ้อม ครกูร          เหมรา 
3. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3        รางวัลเหรียญทอง   อันดับ 4   
เด็กหญิงวารินทร์  สุระเกรียงศักดิ์   ม.3/1   
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกฤษณะ  จุลจังหรีด 

4. การประกวดวาดภาพโครงการจิตรกรรม วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 หัวข้อ "ร้อยเรื่องราว 
หนึ่งภาพเล่า ในหลวงรัชกาลที่ 9" 

รองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร  (ทุนการศึกษา 15,000 บาท) 
ด.ญ.อินทิรา         -         ม.2/1   
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูธรรมรงค์  เอียดรอด  
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รางวัล พิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พร้อมเกียรติบัตร (ทุนการศึกษา 15,000 บาท) 
น.ส.ปวีนชุ  สระทองรัด      ม. 6/8  
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูธรรมรงค์  เอียดรอด  

5. โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด “ฝนหลวงของเรา ฝนหลวงของเรา” วันพระบิดา 
แห่งฝนหลวง จัดโดย กรมฝนหลวงและ  การบินเกษตร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  

รางวัลชมเชย   ระดับระดับมัธยมศึกษา  พร้อมเกียรติบัตร 
เด็กหญิงวารินทร์  สุระเกรียงศักดิ์   ม.3/1   
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกฤษณะ  จุลจังหรีด 

 6. การประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

     บรมนาถบพิตร ณ วัดพระราม 9  กาญจนาภิเษก  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 

 รางวัลดีเด่น  ระดับมัธยมศึกษา 

  นางสาวปวีณา  สระทองรัด  ม. 6/4  

  นางสาวปวีนุช  สระทองรัด  ม. 6/8  
เด็กหญิงวารินทร์       สุระเกรียงศักดิ์   ม.3/1  

    ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกฤษณะ  จุลจังหรีด 
 7. ในโครงการประกวดวาดภาพระบายสีมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3  ในหัวข้อ “จินตนาการศร้างสรรค์   

    นวัตกรรม” จัดโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 

 รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

เด็กหญิงวารินทร์  สุระเกรียงศักดิ์   ม.3/1   
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกฤษณะ  จุลจังหรีด 

8. การประกวดวาดภาพระบายสี  ในงานมหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย  ครั้งที่ 5         
“หัวข้อ ศิลปะมวยไทย”ชิงถ้วยประทานถ้วยประทาน พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี     
พระวรราชาทินัดดามาตุ  วันที่  2 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต  
ก าแพงแสน 

ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
ถ้วยประทาน พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   

นางสาวปวีณา  สระทองรัด  ม. 6/4   
ครูที่ปรึกษา ครูธรรมรงค์  เอียดรอด  

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
 เด็กหญิงวารินทร์       สุระเกรียงศักดิ์   ม.3/1 

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสุภาพร   แซ่เต็ง 
9. การประกวดวาดภาพระบายสี วันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-3                    
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ  วันที่ 21 ธันวาคม  2560 
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รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  
 เด็กหญิงวารินทร์       สุระเกรียงศักดิ์   ม.3/1 

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกฤษณะ  จุลจังหรีด 
10. การประกวดวาดภาพสุดยอดนักวาดภาพประกอบ  วันที่ 11  มกราคม  2561 ณ โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรจน์ประสานมิตร 

รางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจนักเรียน   
นางสาวปวีณา  สระทองรัด  ม. 6/4   
นางสาวปวีนุช  สระทองรัด  ม. 6/8   
ครูที่ปรึกษา ครูธรรมรงค์  เอียดรอด  

11. การประกวดวาดภาพในงานมหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อการเลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างมี 
ความ  รับผิดชอบต่อสังคม  วันที่  14  มกราคม  2561  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

                  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 
นางสาวปวีณา  สระทองรัด  ม. 6/4   
ครูที่ปรึกษา ครูธรรมรงค์  เอียดรอด  

12. การประกวดวาดภาพ PMAC 2017 World Art Contest รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  
ในพระบรมราชูปถัมป์   วันที่ 29 มกราคม 2561  ณ โรงแรมเช็นทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร 

            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับโลก  รุ่นอายุ 14 – 17 ปี  
นางสาวปวีณา  สระทองรัด  ม. 6/4   
นางสาวปวีนุช  สระทองรัด  ม. 6/8   
ครูที่ปรึกษา ครูธรรมรงค์  เอียดรอด  

รางวัลชมเชย  ระดับโลก  รุ่นอายุ 9 – 13 ปี 
เด็กหญิงดุสิตา  บุญสร้าง  ม.1/3 
เด็กหญิงสุดารัตน์  นรทัต   ม.1/8 
เด็กชายอนุภาพ    นามปัญญา  ม.1/8 
ครูที่ปรึกษา ครูกฤษณะ   จุลจังหรีด 
ครูที่ปรึกษา นายณัฐนันท์   เสือแก้วน้อย 
 

13.การประกวดวาดภาพก าแพงลานดูดาว“ดาราศาสตร์สร้างประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร สร้างสรรค์ 
ผลงานบนก าแพงลานดูดาวหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วันที่  20 – 21  
มกราคม  2561     ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

          รางวัลชนะเลิศ   ระดับมัธยมศึกษา  ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม    
          บรมราชกุมารี ทุนการศึกษา  5,000 บาท  และเกียรติบัตร ทีมคนหัวศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดบึง    
          ทองหลาง กรุงเทพมหานคร   ชื่อภาพ ส่องสุขจากดวงดาว 
 



~ 12 ~ 

 
นางสาวปวีณา  สระทองรัด  ม. 6/4   
นางสาวปวีนุช  สระทองรัด  ม. 6/8   
เด็กหญิงวารินทร์   สุระเกรียงศักดิ์   ม.3/1  
ด.ญ.อินทิรา         -         ม.2/1   
เด็กหญิงอัญชิสา     เเสงสิมมา      ม.2/1   
ครูที่ปรึกษา ครูธรรมรงค์  เอียดรอด  
ครูที่ปรึกษา ครูกฤษณะ  จุลจังหรีด 
ครูที่ปรึกษา นายณัฐนันท์   เสือแก้วน้อย 

14. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “จินตนาการจากซากสิ่งมีชีวิต” ในกิจกรรมโครงการ
เทศกาลและของขวัญ (Gift Fair) ครั้งที่ 28 จัดโดย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชา
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

รางวัลชนะเลิศ  
 เด็กหญิงวารินทร์       สุระเกรียงศักดิ์   ม.3/1 

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกฤษณะ  จุลจังหรีด 
รางวัลชมเชย  

เด็กหญิงสุดารัตน์  นรทัต   ม.1/8 
ครูที่ปรึกษา นายณัฐนันท์   เสือแก้วน้อย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ภาคผนวก 
 
รำงวัลชนะเลิศ ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี      
ระดับมธัยม การการแข่งขันวาดภาพบนก าแพงลานดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 

 
 
 
 
การประกวดวาดได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพระบายสีในงานมหกรรมทักษะวิชาการและอนรุักษ์ศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 5 

“หัวข้อ ศิลปะมวยไทย”ชิงถ้วยประทาน พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทาน พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 
สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจ าประเทศไทยได้จัดการแข่งขันวาดภาพ  
“จิตรกรรมอินเดีย”หัวข้อ อินเดียและมติรภาพระหว่างอินเดีย-ไทย  
รับรางวัลในวันที่ 27 กรกฎาคม  2560 
ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ 
 
 
 
 

เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งท่ี 12  
ประเภทกลุ่มเยาวชน กลุ่มศลิปะฅนหัวศิลป์  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง    

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560   ณ ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินเเดง  กรุงเทพมหานคร 
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รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในโครงการประกวดวาดภาพระบายสีมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ป ี3  
ในหัวข้อ “จินตนาการศร้างสรรคน์วัตกรรม” เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รางวัลพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดวาดภาพโครงการจิตรกรรม วรรณกรรมไทยกบัอันทัช ปีท่ี 11  
หัวข้อ "ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่า ในหลวงรัชกาลที่ 9"21 พฤศจิกายน 2560 

 
 
 
 
 
 

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับประเทศ ไดร้ับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ ๔   เมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
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นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สาระทัศนศิลป์ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกวันท่ี  ๓-๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครนายก 
 
 
การประกวดวาดภาพ PMAC 2017 World Art Contest รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ในพระบรมราชูปถัมป ์ 
วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเช็นทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รุ่นอายุ 18 – 25 ปี 
รางวัลชมเชย  ระดับโลก  รุ่นอาย ุ9 – 13 ปี 

 
 
 

 
 

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาระทัศนศิลป์ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒  ๑๓ – ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๐    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

การประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ   
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

     บรมนาถบพิตร ณ วัดพระราม 9  กาญจนาภิเษก   
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 

 รางวัลดีเด่น  ระดับมัธยมศึกษา 

 
 

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในรูปแบบต่างๆ  
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