รายละเอียดแนบท้ายประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 4
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
......................................
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จะรับสมัครนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำทักษะ
นักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนทัศนศิลป์ ด้ำนดนตรี และด้ำนนำฏศิลป์ รุ่นที่ 4 โดยมีรำยละเอียดแนบท้ำย
ประกำศ ดังนี้
1. การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์
1.1 คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 5 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.2 ขั้นตอนกำรสมัครและกำรคัดเลือก
ที่

ขั้นตอน

วันที่
รายละเอียด
หมายเหตุ
1 สมัคร
15 ม.ค. 2561 ให้ ผู้ ส มั ค ร Download ใบสมั ค รจำกเว็ บ ไซต์ เอกสำรประกอบกำร
ถึง 9 ก.พ. 2561 http://www.talentobec.net กรอกข้ อ มู ล คัดเลือกเป็นสิ ทธิ์ของ
พร้อมภำพถ่ำยผลงำน ส่งทำงไปรษณีย์
สพฐ. ที่จะจัดเก็บตำม
ระยะเวลำที่เหมำะสม
2 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร 23 ก.พ. 2561 ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน
คัดเลือกจำกผลงำน
เป็นต้นไป
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ไปยัง
(Portfolio)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ทุกเขต
และทำงเว็บไซต์ http://www.talentobec.net
3 ทดสอบควำมสำมำรถ 3 มี.ค. 2561
ผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ ำรั บกำรคั ดเลื อกจะต้ องเข้ ำ รั บ กำร ให้ เตรี ยมอุ ปกรณ์ กำร
(Audition)
เวลำ 08.30 น. ทดสอบควำมสำมำรถทำงด้ ำนทัศนศิล ป์ โ ดย สร้ ำงสรรค์ งำนศิ ลปะ
เป็นต้นไป
กำรวำดสด ณ ภำควิชำศิลปศึกษำ คณะครุศำสตร์ ตำมควำมถนัดมำในวัน
จุ ฬ ำลงกรณ์ ม หำวิ ท ยำลั ย ผู้ ประสำนงำน ทดสอบ
ผ.ศ. อภิชำติ พลประเสริฐ โทร.084-1447004
4 ประกำศรำยชื่อ
5 มี.ค. 2561 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เป็นต้นไป
ประกำศรำยชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ ก ไปยั ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ทุกเขต
และทำงเว็บไซต์ http://www.talentobec.net
5 กิจกรรมกำรพัฒนำ
1 – 5 เม.ย. 2561 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลื อกเข้ำรับกำรพัฒนำทั ก ษะ
ทักษะ
ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ
จังหวัดเลย
6 นำเสนอผลงำน
11 พ.ค. 2561 นำเสนอผลงำนร่วมกับสำขำดนตรี และนำฏศิลป์ กำหนดกำรจะแจ้ งให้
ทรำบอีกครั้งหนึ่ง

-21.3 รำยละเอียดของเอกสำรที่ใช้ในกำรสมัคร (PORTFOLIO)
1.3.1 ใบสมัคร (Download จำกเว็บไซต์ http://www.talentobec.net )
1.3.2 เอกสำรและภำพถ่ำยที่จัดส่งมีระยะเวลำย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยให้นำเสนอภำพถ่ำย
ผลงำนที่สร้ำงสรรค์ด้วยตนเอง ลงในกระดำษขนำด A4 พร้อมระบุหัวข้อ ขนำด เทคนิค และปี ที่สร้ำงสรรค์
จำนวน 3 ชิ้น และควรเป็นภำพที่แสดงถึงพัฒนำกำรส่วนบุคคลอย่ำงต่อเนื่อง
1.3.3 ผลงำนที่นำเสนอจะต้องเป็นผลงำนประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลำยประเภทรวมกัน
ดังนี้ จิตรกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ งำนออกแบบ งำนศิลปะสื่อผสม ฯลฯ
1.4 กำรส่งใบสมัครทำงไปรษณีย์
ให้ ผู้ ส มั ค รส่ ง ใบสมั ค รพร้ อ มภำพถ่ ำ ยผลงำนทำงไปรษณี ย์ ถึ ง นำงสำวสิ ริ รั ก ษ์ ชู ส วั ส ดิ์
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำสำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ถนนรำชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300
1.5 กำรรำยงำนตัวเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำทักษะ
ให้ผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำยงำนตัวเข้ำร่วมกิจกรรมในวันที่ 31 มีนำคม 2561 เวลำ 08.30 น.
เป็นต้นไป ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ จังหวัดเลย
1.6 ระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะ
วันที่ 1 - 5 เมษำยน 2561 ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ จังหวัดเลย
1.7 ที่พักระหว่ำงกำรร่วมโครงกำร
ทำงโครงกำรจะรับผิดชอบจัดที่พักระหว่ำงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
1.8 กำรเดินทำง
ให้ นั กเรี ย นที่ได้รั บ กำรคัดเลื อกเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒ นำทักษะด้ำนทัศนศิล ป์ เดินทำงไปร่ว ม
กิจกรรมที่ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ จังหวัดเลย โดยทำงโครงกำรจะออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ให้แก่นักเรียน สำหรับครูที่มำส่งนักเรียนขอให้เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงจำกโรงเรียนต้นสังกัด

-32. การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทย
2.1 คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 5 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.2 ขั้นตอนกำรสมัครและกำรคัดเลือก
ที่
ขั้นตอน
1 สมัคร

วันที่
รายละเอียด
15 ม.ค. 2561 ให้ ผู้ ส มั ค รจั ด ท ำคลิ ป กำรแสดงส่ ง พร้ อ มกั บ
ถึง 6 มี.ค. 2561 ก ร อ ก ใ บ ส มั ค ร ออนไลน์ ทำงเว็ บ ไ ซต์
http://www.talentobec.net
2 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร 12 มี.ค. 2561 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประกำศ
คั ดเลื อกจำกผลงำน เป็นต้นไป
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ไปยังสำนักงำนเขต
(Portfolio)
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ทุกเขต และทำงเว็บไซต์
http://www.talentobec.net
3 ทดสอบกำรแสดง
23 มี.ค. 2561 ผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ ำรั บกำรคั ดเลื อกจะต้ องเข้ ำ รั บ กำร
(Audition)
เวลำ 08.30 น. ทดสอบควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรีไทยโดย
เป็นต้นไป
กำรบรรเลงสด ณ โรงเรียนมัธยมสั งคีตวิทยำ
กรุงเทพมหำนคร
4 ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับ 26 มี.ค. 2561 ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน
กำรคัดเลือก
เป็นต้นไป
ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก ไปยังสำนักงำน
เขตพื้ นที่ กำรศึ กษำมั ธยมศึ กษำ ทุ กเขต และทำง
เว็บไซต์ http://www.talentobec.net
5 กิจกรรมกำรพัฒนำ
6 – 10 พ.ค. 2561 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรพัฒนำทักษะ
ทักษะ
6 นำเสนอผลงำน
11 พ.ค. 2561 นำเสนอผลงำนร่วมกับสำขำทัศนศิลป์ ดนตรีสำกล
และนำฏศิลป์

หมายเหตุ
คณะกรรมกำร
คั ดเลื อกคลิ ปกำร
แสดงจำก Youtube

ให้เตรียมเครื่องดนตรี
มำในวั นทดสอ บ
ยกเว้ น เครื่ องดนตรี
ขนำดใหญ่

กำหนดกำรจะแจ้งให้
ทรำบอีกครั้งหนึ่ง
กำหนดกำรจะแจ้งให้
ทรำบอีกครั้งหนึ่ง

2.3 รำยละเอียดในกำรสมัคร
2.3.1 กรอกใบสมัครออนไลน์จำกเว็บไซต์ http://www.talentobec.net
2.3.2 ผู้ ส มัครจั ดทำคลิป กำรแสดงด้วยเครื่องดนตรีไทยประเภทที่สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
โดยจะต้องบรรเลงเดี่ยวในบทเพลงที่กำหนดไว้ในเกณฑ์กำรสอบคัดเลือกควำมยำวไม่เกิน 10 นำที และบันทึก
กำรแสดงดังกล่ำวต้องสำมำรถมองเห็นผู้สมัครได้อย่ำงชัดเจน จะมีเครื่องประกอบจังหวะหรือไม่ก็ได้
2.3.3 ผู้สมัครจะต้องจัดส่งคลิปกำรแสดง ข้อ 2.3.2 ลงใน Youtube แนบพร้อมกับใบสมัคร
ออนไลน์ ข้อ 2.3.1 โดยตั้งชื่อไฟล์ประกอบด้วย ชื่อ - นำมสกุล ของผู้สมัครและชื่อกำรแสดง

-42.4 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีไทย (เครื่องสำย)
เกณฑ์การวัดความสามารถนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
1. นักเรียนมีทักษะควำมสำมำรถ ตับต้นเพลงฉิ่ง สำมชั้น
ในกำรจดจ ำท่ ว งท ำนองของ เพลงตับนิทรำชำคริต
บทเพลง
เพลงโหมโรงไอยเรศ
เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง
เพลงสุรินทรำหู สำมชั้น
เพลงอกทะเล สำมชั้น
เพลงสำรถี สำมชั้น
เพลงเขมรปี่แก้ว ทำงสักวำ
เพลงสุดสงวน เถำ
เพลงขอมทรงเครื่อง เถำ
เพลงโสมส่องแสง เถำ
เพลงเงี้ยวรำลึก เถำ
เพลงมะลิซ้อน เถำ
เพลงเขมรโพธิสัตว์ เถำ
เพลงแขกขำว เถำ
เพลงแขกมอญบำงขุนพรหม เถำ
เพลงหกบท เถำ
เพลงแสนคำนึง เถำ
เพลงทยอยเขมร สำมชั้น
เพลงเชิดจีน
2. นั ก เรี ย นเข้ ำ ใจและสำมำรถ แปรทำงเพลงจำกตัวชี้วัดข้อที่ 1 ให้เป็นลักษณะของ
แปรทำนองเพลงที่ได้ยิน
ทำงหวำนและทำงเก็ บ โดยใช้ เ ทคนิ ค กำรบรรเลง
เฉพำะของเพลงเดี่ ย วในเครื่ อ งมื อ นั้ น ๆ โดย
คณะกรรมกำรเป็นผู้กำหนดเพลงให้ปฏิบัติ
ตัวชี้วัด

หมายเหตุ
ผู้ เข้ ำรั บกำรทดสอบต้ อง
สำมำรถบรรเลงบทเพลง
เหล่ำนี้ได้จริง โดยกรรมกำร
สำมำรถเรี ยกเพลงจำก
รำยชื่อเพลงเหล่ ำ นี้ ใ ห้ ผู้
เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติ
และหำกผู้ เ ข้ ำ รั บ กำร
ทดสอบสำมำรถบรรเลง
บทเพลงอื่นๆ นอกเหนือจำก
เพลงที่กำหนดสำมำรถแจ้ง
กับกรรมกำรทดสอบได้

ผู้เข้ำรับกำรทดสอบมีเวลำ
คนล ะ10 นำที ในกำร
ทดสอบและสำ มำ รถ
บรรเลงเพลงที่แสดงทักษะ
ในระดับที่เท่ำเทียมกันหรือ
สูงกว่ำบทเพลงที่กำหนดให้

3. นักเรียนมีทักษะทำงด้ำนโสต ปฏิบัติตำมทำนองเพลงเดี่ยว ในเครื่องดนตรีที่ตนเอง
ประสำท
ถนัดจำกแถบบันทึกเสี ยงโดยคณะกรรมกำรเป็นผู้
กำหนดเพลงให้ปฏิบัติ
4. นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะในกำรใช้ ทักษะบรรเลงเพลงเดี่ยว
เทคนิคต่ำงๆ ในกำรบรรเลงเดี่ยว - เดี่ยวสำรถี สำมชั้น (ขิม)
เครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด
- เดี่ยวสำรถี สำมชั้น (จะเข้)
- เดี่ยวพญำโศก (ซออู้,ซอด้วง)
- เดี่ยวทะแย สำมชั้น (ซอสำมสำย)
หมายเหตุ อ้ำงอิงจำกเกณฑ์มำตรฐำนดนตรีไทย พุทธศักรำช 2553 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

-52.5 เกณฑ์กำรคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีไทย (เครื่องเป่ำไทย)
เกณฑ์การวัดความสามารถนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา (ขลุ่ย,ปี่ใน)
1. นักเรียนมีทักษะควำมสำมำรถ เพลงชุดโหมโรงเย็น (เฉพำะปี่ใน)
ในกำรจดจ ำท่ ว งท ำนองของ เพลงช้ำเรื่องสร้อยสน (เฉพำะปี่ใน)
บทเพลง
เพลงช้ำเรื่องพระรำมเดินดง (เฉพำะปี่ใน)
เพลงโหมโรงไอยเรศ
เพลงจระเข้หำงยำว สำมชั้น
เพลงพม่ำห้ำท่อน สำมชั้น
เพลงสี่บท สำมชั้น
เพลงบุหลัน สำมชั้น
เพลงทยอยเขมร เถำ
เพลงปลำทอง เถำ
เพลงพระอำทิตย์ชิงดวง สองชั้น
2 . นั กเรี ยนมี ควำมสำมำรถ ทำนองเพลงที่คณะกรรมกำรกำหนดให้
แปรทำนองเพลงได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
3. นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะกำรรั บ กำร คณะกรรมกำรทดลองถ่ำยทอดเทคนิค บทเพลง และ
ถ่ำยทอดบทเพลงและกลวิธีกำร ทดสอบโสตทักษะ
บรรเลงจำกครูได้เป็นอย่ำงดี
4. นั ก เรี ย นมี โ สตทั ก ษะในกำร
ได้ ยิ น และกำรจดจ ำระดั บ เสี ย ง
และกระสวนจังหวะเป็นอย่ำงดี
ตัวชี้วัด

หมายเหตุ
ผู้ เข้ ำรั บกำรทดสอบต้ อง
สำมำรถบรรเลงบทเพลง
เหล่ำนี้ได้จริง โดยกรรมกำร
สำมำรถเรี ยกเพลงจำก
รำยชื่อเพลงเหล่ำนี้ให้ผู้เข้ำ
รับกำรทดสอบปฏิบัติและ
หำกผู้ เข้ ำรั บกำรทดสอบ
สำมำรถบรรเลงบทเพลง
อื่นๆ นอกเหนือจำกเพลงที่
ก ำหนดสำมำรถแจ้ งกั บ
กรรมกำรทดสอบได้

หมายเหตุ อ้ำงอิงจำกเกณฑ์มำตรฐำนดนตรีไทย พุทธศักรำช 2553 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

-62.6 เกณฑ์กำรคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีไทย (ขับร้องไทย)
ตัวชี้วัด
1. นักเรียนมีทักษะควำมสำมำรถ
ในกำรจดจ ำท่ ว งท ำนองของ
บทเพลง

2. นั ก เรี ย นเข้ ำ ใจและสำมำรถ
ปฏิ บั ติเครื่ องจั งหวะตำมทำนอง
เพลงที่ได้ยิน

เกณฑ์การวัดความสามารถนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
เพลงพญำโศก เถำ
เพลงทยอยใน เถำ
เพลงเขมรรำช เถำ
เพลงแขกมอญ เถำ
เพลงแขกลพบุรี เถำ
เพลงทยอยนอก เถำ
เพลงจิ้งจกทอง เถำ
เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สำมชั้น
เพลงตับวิวำห์พระสมุทร
เพลงพระอำทิตย์ชิงดวง สองชั้น
เพลงเขมรปี่แก้ว ทำงสักวำ
เพลงแป๊ะ สำมชั้น
เพลงแขกกุลิต เถำ
เพลงขอมทรงเครื่อง เถำ
เพลงมอญอ้อยอิ่ง เถำ
เพลงมอญรำดำบ เถำ
เพลงสร้อยลำปำง เถำ
เพลงแขกมอญบำงช้ำง เถำ
เพลงเขมรลออองค์ เถำ
เพลงลมพัดชำยเขำ สำมชั้น
เพลงแสนคำนึง เถำ
เพลงขอมเงิน เถำ
เพลงอกทะเล สำมชั้น
เพลงเงี้ยวรำลึก เถำ
เพลงโสมส่องแสง เถำ
เพลงแขกไทร เถำ
เพลงขอมเงิน เถำ
เพลงแขกลพบุรี สำมชั้น
เพลงนำงครวญ เถำ
เพลงสุดสงวน เถำ
เพลงใบ้คลั่ง สำมชั้น
เพลงจีนลั่นถัน เถำ
ปฏิบัติโทน – รำมะนำประกอบทำนองเพลงสองชั้น
และชั้นเดียว เพลงเถำ

หมายเหตุ
ผู้เข้ำรับกำรทดสอบต้อง
สำมำรถขั บ ร้ อ งเพลง
เหล่ ำนี้ ได้ จริ ง โ ดย
กรรมกำรสำมำรถเรี ยก
เพลงจำกรำยชื่ อ เพลง
เหล่ ำนี้ ให้ ผู้ เข้ ำรั บกำร
ทดสอบปฏิบัติ และหำก
ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรทดสอบ
สำมำรถบรรเลงบทเพลง
อื่นๆ นอกเหนือจำกเพลง
ที่กำหนดสำมำรถแจ้งกับ
กรรมกำรทดสอบได้

-7เกณฑ์การวัดความสามารถนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
3. นักเรียนมีทักษะทำงด้ำนโสต นักเรียนร้องทำนองเพลงตำมเสียงตัว อย่ำงที่ ไ ด้ยิน
ประสำท
จำนวน 8 ห้องเพลง
4. นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะในกำรใช้ ทักษะกำรขับร้องเพลงเดี่ยว
เทคนิคต่ำงๆ ในกำรบรรเลงเดี่ยว - เดี่ยวนกขมิ้น
เครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด
- เดี่ยวลำวแพน
- เพลงรำตรีประดับดำว เถำ
- เพลงอำหนู เถำ
ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

หมายเหตุ อ้ำงอิงจำกเกณฑ์มำตรฐำนดนตรีไทย พุทธศักรำช 2553 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

-82.7 เกณฑ์กำรคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีไทยในกลุ่มปี่พำทย์ (ระนำดเอก,
ระนำดทุ้ม,ฆ้องวงใหญ่,ฆ้องวงเล็ก)
ตัวชี้วัด
1. นักเรียนมีทักษะควำมสำมำรถ
ในกำรจดจ ำท่ ว งท ำนองของ
บทเพลง

เกณฑ์การวัดความสามารถนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ปฏิบัติทำนองหลักเพลงดังต่อไปนี้
เพลงชุดโหมโรงเย็น
เพลงโหมโรงไอยเรศ
เพลงโหมโรงพม่ำวัด
เพลงโหมโรงขวัญเมือง
เพลงช้ำเรื่องสร้อยสน
เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สำมชั้น
เพลงตับวิวำห์พระสมุทร
เพลงพระอำทิตย์ชิงดวง สองชั้น
เพลงเขมรปี่แก้ว ทำงสักวำ
เพลงแป๊ะ สำมชั้น
เพลงแขกกุลิต เถำ
เพลงขอมทรงเครื่อง เถำ
เพลงมอญอ้อยอิ่ง เถำ
เพลงมอญรำดำบ เถำ
เพลงสร้อยลำปำง เถำ
เพลงแขกมอญบำงช้ำง เถำ
เพลงเขมรลออองค์ เถำ
แปรทำงเป็นลั กษณะทำงลั กษณะทำงขยี้ และทำง
เดี่ ย วตำมลั ก ษณะเครื่ อ งดนตรี ที่ ต นเองถนั ด จำก
ตัวอย่ำงทำนองหลักที่คณะกรรมกำรกำหนดให้
นักเรียนปฏิบัติตำมทำนองเพลงที่ตนเองได้ยิน

หมายเหตุ
ผู้ เข้ ำรั บกำรทดสอบต้ อง
สำมำรถบรรเลงบทเพลง
เหล่ำนี้ได้จริง โดยกรรมกำร
สำมำรถเรี ยกเพลงจำก
รำยชื่อเพลงเหล่ำนี้ให้ผู้เข้ำ
รับกำรทดสอบปฏิบัติ และ
หำกผู้ เข้ ำรั บกำรทดสอบ
สำมำรถบรรเลงบทเพลง
อื่นๆ นอกเหนือจำกเพลงที่
ก ำหนดสำมำรถแจ้ งกั บ
กรรมกำรทดสอบได้

2. นั ก เรี ย นเข้ ำ ใจวิ เ ครำะห์ ก ำร
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตำมควำมถนัด
ของตน
3. นักเรียนมีทักษะทำงด้ำนโสต
ประสำท
4. นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะในกำรใช้ ให้ นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ ทั ก ษะบรรเลงเดี่ ย วเพลง สำรถี
เทคนิคในกำรบรรเลงเครื่องดนตรี สำมชัน้
ที่ตนเองถนัด

หมายเหตุ อ้ำงอิงจำกเกณฑ์มำตรฐำนดนตรีไทย พุทธศักรำช 2553 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

-92.8 เกณฑ์กำรคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีไทย (เครื่องหนังไทย)
เกณฑ์การวัดความสามารถนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
1. นักเรียนมีทักษะควำมสำมำรถ นั ก เรี ย นสำมำรถปฏิ บั ติ ท ำนองหลั ก ในเพลง
ในกำรจดจ ำท่ ว งท ำนองของ สำธุกำร,เพลงโหมโรงไอยเรศได้อย่ำงถูกต้อง
บทเพลง
2. นั ก เรี ย นเข้ ำ ใจและสำมำรถ นักเรียนสำมำรถปฏิบัติเข้ำหน้ำทับของกลองแต่
แปรทำนองเพลงที่ได้ยิน
ละประเภทได้ นักเรียนสำมำรถปฏิบัติหน้ำทับให้
เข้ ำ กั บ เพลงเดี่ ยวและหมู่ ต ำมที่ ค ณะกรรมกำร
กำหนดให้ในเพลงเถำหน้ำทับปรบไก่ ,ในเพลงเถำ
หน้ ำ ทั บ ทยอยเพลงเดี่ ย วพญำโศก,เพลงเดี่ ย ว
สำรถี ,เพลงเดี่ยวแขกมอญ,เพลงสำธุก ำร,เพลง
ตระโหมโรง,เพลงรัวสำมลำ,เพลงเชิญ
3. นักเรียนมีทักษะทำงด้ำนโสต นั ก เรี ย นสำมำรถปฏิ บั ติ ต ำมเสี ย งตั ว อย่ ำ งของ
ประสำท
คณะกรรมกำรได้อย่ำงถูกต้อง นักเรียนสำมำรถ
ปฏิบัติต่อเนื่องรับ – ส่ง ในหน้ำทับโยนแปลงกับ
คณะกรรมกำรได้อย่ำงถูกต้อง
4. นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะในกำรใช้ นั กเรียนสำมำรถบรรเลงกลองตำมบทเพลงได้
เทคนิคในกำรบรรเลงเครื่องดนตรี อย่ำงเหมำะสมในเพลงช้ำเรื่อง กะระหนะ
ที่ตนเองถนัด
ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

หมายเหตุ อ้ำงอิงจำกเกณฑ์มำตรฐำนดนตรีไทย พุทธศักรำช 2553 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

-103. การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากล
3.1 คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 5 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3.2 ขั้นตอนกำรสมัครและกำรคัดเลือก
ที่
ขั้นตอน
1 สมัคร

วันที่
รายละเอียด
หมายเหตุ
15 ม.ค. 2561 ถึง ให้ ผู้ ส มั ค รจั ด ท ำคลิ ป กำรแสดงส่ ง พร้ อ มกั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
6 มี.ค. 2561
ก ร อ ก ใ บ ส มั ค ร ออนไลน์ ทำงเว็ บ ไ ซต์ คั ดเลื อกคลิ ป กำร
http://www.talentobec.net
แสดงจำก Youtube
2 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร 12 มี.ค. 2561 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประกำศ
คัดเลือกจำกผลงำน
เป็นต้นไป
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ไปยังสำนักงำนเขต
(Portfolio)
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ทุกเขต และทำงเว็บไซต์
http://www.talentobec.net
3 ทดสอบกำรแสดง
23 มี.ค. 2561 ผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ ำรั บกำรคั ดเลื อกจะต้ องเข้ ำ รั บ กำร ให้เตรียมเครื่องดนตรี
(Audition)
เวลำ 08.30 น. ทดสอบควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรีสำกลโดย มำในวั นทดสอบ
เป็นต้นไป
กำรบรรเลงสด ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยำ ยกเว้น เครื่องดนตรี
กรุงเทพมหำนคร
ขนำดใหญ่
4 ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับ 26 มี.ค. 2561 ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน
กำรคัดเลือก
เป็นต้นไป
ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก ไปยังสำนักงำน
เขตพื้นที่ กำรศึ กษำมัธยมศึ กษำ ทุกเขต และทำง
เว็บไซต์ http://www.talentobec.net
5 กิจกรรมกำรพัฒนำ
6 – 10 พ.ค. 2561 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรพัฒนำทักษะ
กำหนดกำรจะแจ้ง
ทักษะ
ให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง
6 นำเสนอผลงำน
11 พ.ค. 2561
นำเสนอผลงำนร่วมกับสำขำทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ก ำหนดกำรจะแจ้ ง
และนำฏศิลป์
ให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง
3.3 รำยละเอียดในกำรสมัคร
3.3.1 กรอกใบสมัครออนไลน์จำกเว็บไซต์ http://www.talentobec.net
3.3.2 ผู้สมัครจัดทำคลิปกำรแสดงด้วยเครื่องดนตรีสำกลประเภทที่สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
โดยจะต้องบรรเลงเดี่ยวควำมยำวไม่เกิน 10 นำที และบันทึกกำรแสดงดังกล่ำวต้องสำมำรถมองเห็นผู้ ส มั คร
ได้อย่ำงชัดเจน จะมีเครื่องประกอบจังหวะหรือไม่ก็ได้
3.3.3 ผู้ ส มัครจะต้องจัดส่ งคลิ ปบันทึกกำรแสดง ข้อ 3.3.2 ลงใน Youtube แนบพร้อมกั บ
ใบสมัครออนไลน์ ข้อ 3.3.1 โดยตั้งชื่อไฟล์ประกอบด้วย ชื่อ - นำมสกุล ของผู้สมัครและชื่อกำรแสดง

-114. การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์
4.1 คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 - 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4.2 ขั้นตอนกำรสมัครและกำรคัดเลือก
ที่
ขั้นตอน
1 สมัคร

วันที่
รายละเอียด
หมายเหตุ
15 ม.ค. 2561 ให้ผู้สมัครจัดทำคลิปส่งพร้อมกับกรอกใบสมัคร คณะกรรมกำรคัดเลือก
ถึง 6 มี.ค. 2561 ออนไลน์ทำงเว็บไซต์ http://www.talentobec.net คลิ ป กำรแสดงจำก
Youtube
2 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร 12 มี.ค. 2561 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประกำศ
คั ดเลื อกจำกผลงำน เป็นต้นไป
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ไปยังสำนักงำน
(Portfolio)
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ทุกเขต และทำง
เว็บไซต์ http://www.talentobec.net
3 ทดสอบกำรแสดง
23 มี.ค. 2561 ผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ ำรั บกำรคั ดเลื อกจะต้ องเข้ ำ รั บ กำร ให้เตรียมผ้ำโจงกระเบน
(Audition)
เวลำ 08.30 น. ทดสอบควำมสำมำรถทำงด้ ำ นนำฏศิ ล ป์ และเข็มขัดมำในวัน
เป็นต้นไป
โดยกำรแสดง (Audition) ณ โรงเรียนมัธ ยม ทดสอบ
สังคีตวิทยำ กรุงเทพมหำนคร
4 ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับ 26 มี.ค. 2561 ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน
กำรคัดเลือก
เป็นต้นไป
ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก ไปยังสำนักงำน
เขตพื้ นที่ กำรศึ กษำมั ธยมศึ กษำ ทุ กเขต และทำง
เว็บไซต์ http://www.talentobec.net
5 กิจกรรมกำรพัฒนำ
6 – 10 พ.ค. 2561 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรพัฒนำทักษะ
กำหนดกำรจะแจ้งให้
ทักษะ
ทรำบอีกครั้งหนึ่ง
6 นำเสนอผลงำน
11 พ.ค. 2561 นำเสนอผลงำนร่วมกับสำขำทัศนศิลป์ และดนตรี กำหนดกำรจะแจ้งให้
ทรำบอีกครั้งหนึ่ง

4.3 รำยละเอียดในกำรสมัคร
4.3.1 กรอกใบสมัครออนไลน์จำกเว็บไซต์ http://www.talentobec.net
4.3.2 ให้ผู้สมัครจัดทำคลิปกำรแสดงเดี่ยว โดยเลือกบทเพลงจำกตำรำงรำยชื่อเพลงที่กำหนด
ควำมยำวไม่เกิน 5 นำที (นุ่งโจงกระเบน) และบันทึกกำรแสดงดังกล่ำวต้องสำมำรถมองเห็นผู้สมัครได้อย่ำงชัดเจน
4.3.3 ผู้สมัครจะต้องจัดส่งคลิป กำรแสดง ข้อ 4.3.2 ลงใน Youtube แนบพร้อมกับใบสมัคร
ออนไลน์ ข้อ 4.3.1 โดยตั้งชื่อไฟล์ประกอบด้วย ชื่อ - นำมสกุล ของผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกและชื่อกำรแสดง

-124.4 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนนำฏศิลป์ (100 คะแนน) ประกอบด้วย
4.4.1 พิจำรณำจำกคลิปกำรแสดง (10 คะแนน)
4.4.2 วัดควำมรู้พื้นฐำน (80 คะแนน) โดยแยกออกเป็น 4 รำยกำร ดังนี้
- ผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกจัดเตรียม CD เพลงที่จะใช้มำในวันทดสอบกำรแสดง (Audition)
โดยเป็นเพลงประเภทรำหรือระบำมำตรฐำนจำนวน 1 เพลง สำหรับแสดงควำมสำมำรถให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ในวันเข้ำรับกำรคัดเลือก (10 คะแนน)
- ผู้ เข้ำรั บ กำรคัดเลือก เลื อกเพลงจำกตำรำงรำยชื่อเพลงที่กำหนดจำนวน 1 เพลง
และแสดงควำมสำมำรถตำมเพลงที่เลือกให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในวันเข้ำรับกำรคัดเลือก (10 คะแนน) ดังนี้
ชั้น ป.4-6
ระบำดอกบัว
รำเชิญพระขวัญ
รำอวยพรอ่อนหวำน
รำสีนวล
รำอธิษฐำน
ระบำอัศวลีลำ
ระบำสวัสดิรักษำ
ระบำนกเขำ
รำแม่ศรี

ชั้น ม.1-3
เพลงช้ำ
เพลงเร็ว
แม่บทเล็ก
ระบำนันทอุทยำน
ญวนรำกระถำง
รำแม่บทใหญ่
ฟ้อนเงี้ยว
ฟ้อนเล็บ
ระบำเริงอรุณ
รำสีนวล ออกวรเชษฐ์
ระบำนกเขำมำลำปี
ระบำมยุรำภิรมย์
ระบำมฤคระเริง
ฟ้อนเทียน
ระบำพรหมำสตร์

ชั้น ม.4-5
ระบำกฤดำภินิหำร
ระบำเทพบันเทิง
ระบำทวำรวดี
ระบำศรีวิชัย
รำตำลีกีปัส
ระบำชุมนุมเผ่ำไทย
ฟ้อนม่ำนมงคล
รำสี่บท
ฉุยฉำยเบญจกำย
ระบำดำวดึงส์
ระบำพม่ำ – มอญ
ฟ้อนม่ำนมุ้ยเชียงตำ
ระบำพม่ำเปิงมำง
รำพลำยบัวเกี้ยวนำงตำนี
ระบำนพรัตน์
ระบำย่องหงิด

- คณะกรรมกำรรำสำธิตหรือเปิดวิดีโอกำรแสดงให้ผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกดู 1 ครั้ง และให้
ผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกปฏิบัติตำม (30 คะแนน)
- วัดเชำว์ปัญญำ คณะกรรมกำรกำหนดอุปกรณ์หรือวัสดุต่ำงๆ เพื่อเป็นโจทย์ให้ผู้เข้ำรับ
กำรคัดเลือกออกแบบกำรแสดงหรือกระบวนท่ำรำจำกอุปกรณ์หรือวัสดุนั้นๆ พร้อมทั้งอธิบำยถึงแรงบันดำลใจ
และแนวคิดในกำรออกแบบ (30 คะแนน)
4.4.3 สอบสัมภำษณ์ (10 คะแนน)

-135. การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการขับร้องประสานเสียง
5.1 คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 5 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.2 ขั้นตอนกำรสมัครและกำรคัดเลือก
ที่
ขั้นตอน
1 สมัคร

วันที่
รายละเอียด
หมายเหตุ
15 ม.ค. 2561 ถึง ให้ผู้สมัครจัดทำคลิปส่งพร้อมกับกรอกใบสมัคร ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
6 มี.ค. 2561
ออนไลน์ทำงเว็บไซต์ http://www.talentobec.net คั ดเลื อกคลิ ป กำร
แสดงจำก Youtube
2 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร 12 มี.ค. 2561 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประกำศ
คัดเลือกจำกผลงำน
เป็นต้นไป
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ไปยังสำนักงำนเขต
(Portfolio)
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ทุกเขต และทำงเว็บไซต์
http://www.talentobec.net
3 ทดสอบกำรแสดง
23 มี.ค. 2561 ผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ ำรั บกำรคั ดเลื อกจะต้ องเข้ ำ รั บ กำร ให้เตรียมเครื่องดนตรี
(Audition)
เวลำ 08.30 น. ทดสอบควำมสำมำรถทำงด้ ำ นกำรขั บ ร้ อ ง มำในวั นทดสอบ
เป็นต้นไป
ประสำนเสี ยง ณ โรงเรี ย นมัธ ยมสั ง คี ตวิทยำ ยกเว้น เครื่องดนตรี
กรุงเทพมหำนคร
ขนำดใหญ่
4 ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับ 26 มี.ค. 2561 ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน
กำรคัดเลือก
เป็นต้นไป
ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก ไปยังสำนักงำน
เขตพื้นที่ กำรศึ กษำมัธยมศึ กษำ ทุกเขต และทำง
เว็บไซต์ http://www.talentobec.net
5 กิจกรรมกำรพัฒนำ
6 – 10 พ.ค. 2561 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรพัฒนำทักษะ
กำหนดกำรจะแจ้ง
ทักษะ
ให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง
6 นำเสนอผลงำน
11 พ.ค. 2561
นำเสนอผลงำนร่วมกับสำขำทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ก ำหนดกำรจะแจ้ ง
ดนตรีสำกล และนำฏศิลป์
ให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง
5.3 รำยละเอียดในกำรสมัคร
5.3.1 กรอกใบสมัครออนไลน์จำกเว็บไซต์ http://www.talentobec.net
5.3.2 ผู้สมัครจัดทำคลิปกำรแสดงสำหรับกำรขับร้องประสำนเสียงประกอบด้วย
5.3.2.1 ขับ ร้องสเกลแบบเมเจอร์โ ดยเริ่ มตั้ งแต่โ น้ ตที่ ต่ำที่สุ ด ไปหำโน้ ตที่สู ง ที่ สุ ด ที่
สำมำรถร้องได้
5.3.2.2 ขับร้องเดี่ยว (ทำนอง) ในแนวเพลงที่ถนัด 1 เพลง โดยไม่มีดนตรีประกอบ
5.3.2.3 ขับร้องเพลงประสำนเสียงในแนวเสียงของตนเอง 1 เพลง โดยระบุว่ำเป็นแนว
Soprano , Alto , Tenor หรือ Bass โดยไม่มีดนตรีประกอบ
5.3.2.4 แนบลิงค์วิดีโอผลงำนกำรแสดง หรือกำรแข่งขันของวงขับร้องประสำนเสียง
ที่ตนสังกัดอยู่ (ถ้ำมี)
5.3.2.5 แนบไฟล์โน้ตบทเพลงที่ผู้สมัครขับร้อง ข้อ 5.3.2.3 – ข้อ 5.3.2.4

-145.4 ให้ตั้งชื่อไฟล์ของผู้สมัครประกอบด้วย ชื่อ - นำมสกุล ของผู้สมัครและชื่อกำรแสดง/ชื่อเพลง
5.5 ผู้ ส มัครจะต้องจั ดส่ งคลิ ป กำรแสดง ข้อ 5.3.2 ลงใน Youtube แนบพร้อมกับ ใบสมัครออนไลน์
ข้อ 5.3.1
6. ที่พักระหว่างการร่วมโครงการ
โครงกำรจะรับผิดชอบจัดที่พักสำหรับนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร
7. การเดินทาง
ให้ นั กเรี ย นที่ ได้ รั บ กำรคัด เลื อ กเข้ ำร่ ว มโครงกำรเดิน ทำงไปร่ว มกิจ กรรมตำมที่โ ครงกำรก ำหนด
โดยทำงโครงกำรจะออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้แก่นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร สำหรับครูที่มำส่งนักเรียนขอให้
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงจำกโรงเรียนต้นสังกัด
8. เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน
- http://www.talentobec.net
- https://www.facebook.com/Talentobec-886885651397424
9. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำสำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โทรศัพท์ 02 288 5762 – 63 โทรสำร 02 288 5764
ผู้ประสำนงำน นำงสำวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ โทร 098 635 5329 หรือ นำงสำวอัญชิษฐำ มัชปำโต โทร 094 152 5629

