โครงการประกวดวงดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ประเภท วงเครื่องสายผสมปพาทย
เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ ๕๐ ป
“เกียรติประวัติและศักดิศ์ รี ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ”
----------------------๑ คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
๑.๑ ผูขับรอง
ผูขับรองตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๑ ถึงปที่ ๖ หรือเทียบเทา
ในสถานศึกษาเดียวกัน แตหากโรงเรียนใดไมมีผูขับรอง ก็อนุโลมใหใชผูขับรองจากภายนอกสถานศึกษา ที่มี
คุณสมบัติเชนเดียวกับผูขับรองในสถานศึกษานั้นๆ ได โดยจะตองมีหนังสือรับรองจากหัวหนาสถานศึกษาที่กําลัง
ศึกษาอยูรับรอง
๑.๒ นักดนตรี
นักดนตรีเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๑ ถึงปที่ ๖ หรือเทียบเทา ใน
สถานศึกษาเดียวกัน โดยจะตองมีหนังสือรับรองจากหัวหนาสถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยูรับรอง
๒ หลักเกณฑ
๒.๑ ขอบเขตการประกวด แบงเปน ๒ รอบ ดังนี้
๒.๑.๑ รอบคัดเลือก
วงดนตรีที่สงเขาประกวดตองขับรองและบรรเลง เพลงกลอมนารีเถา ไมตองออกเดี่ยวชั้น
เดียว ไมตองไตเติ้ล และหามออกหางเครื่อง และจะตองบันทึกภาพและเสียงพรอมกันลงในแผนบันทึกขอมูล
(CD) ทั้งนี้ภาพและเสียงในขณะขับรองและบรรเลงที่บันทึกลงในแผนบันทึกขอมูล (CD) จะตองตรงกัน โดยเขียน
ชื่อวงดนตรีลงบนแผนบันทึกขอมูล (CD) พรอมกับแนบใบสมัครที่ติดรูปถาย ของสมาชิกวง แลวสงใบสมัคร
ดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครทางไปรษณีย มายังผูรับและที่อยูดานลางนี้ ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ (กรณี
สงทางไปรษณีย จะถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนเกณฑ)
กรุณาสง รองศาสตราจารย ดร.กิตติ โพธิปทมะ (การประกวดดนตรีไทย)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
๑๕๑๘ ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
หมายเหตุ ๑).../

-๒หมายเหตุ ๑) การบันทึกภาพและเสียงลงในแผนบันทึกขอมูล (CD) จะตองไมประกาศรายชื่อของผู
ขับรองและผูบรรเลง
๒) การตัดสินรอบคัดเลือก เจาหนาที่จะเปดเสียงการขับรองและบรรเลงของแตละวงให
คณะกรรมการฟง โดยไมใหขอ มูลใดๆทีเ่ กี่ยวกับวงดนตรีไทยที่สงเขาประกวด
๓) ผลการตัดสินรอบการคัดเลือก คณะกรรมการประกวดดนตรีไทยจะแจงใหทราบทางไปรษณีย
ตามที่อยูของสถานศึกษาที่ไดแจงไว
และจะประกาศผลทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ (http://www.kmutnb.ac.th) ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนแผนบันทึกขอมูล (CD) ที่สงเขาประกวดในรอบคัดเลือก
๒.๑.๒ รอบชิงชนะเลิศ
วงดนตรีไทยที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ จํานวน ๕ วง จะตองมาขับรองและบรรเลงเพลงกลอม
นารีเถา ออกเดี่ยวชั้นเดียวรอบวง ตอหนาคณะกรรมการตัดสิน ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทร
ราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในวันเสารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐–
๑๖.๐๐ น. โดยคณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล ในวันชิงชนะเลิศ ทั้งนี้วงดนตรีไทยที่
ชนะเลิศ จะตองมาขับรองและบรรเลง ในงานวันรวมน้ําใจ วันแหงการครบรอบสถาปนา ๕๐ ป มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น.
หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

๒.๒ ประเภทของวงดนตรีที่เขาประกวด.../

-๓๒.๒ ประเภทของวงดนตรีที่เขาประกวด คือ วงเครื่องสายผสมปพาทย ประกอบดวย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ผูขับรอง
ขลุยเพียงออ
ซอดวง
ซออู
จะเข
ระนาดเอก(รางปพาทย)
ระนาดทุม (รางปพาทย)
ฆองวงใหญ (ฆองปพาทย)
ฆองวงเล็ก (ฆองปพาทย)
เครื่องประกอบจังหวะและหนาทับ
กลองแขกตัวผู
กลองแขกตัวเมีย
ฉิ่ง
ฉาบเล็ก
กรับ
โหมง (๑ ใบ)
รวม ๑๕ คน

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

๑
๑
๑
๑
๑
๑

คน
คน
คน
คน
คน
คน

๒.๓ การขับรองและการบรรเลง
๒.๓.๑ รอบคัดเลือก การขับรองและบรรเลงเพลงกลอมนารีเถา ไมตองเดี่ยวชั้นเดียว ไมตอง
ไตเติ้ล และหามออกหางเครื่อง
๒.๓.๒ รอบชิงชนะเลิศ
๑) วงดนตรีไทยที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ สามารถทดลองเสียงหรือบรรเลงเพลงไตเติ้ล
หรือ อะไรก็ได แตตองไมเกิน ๕ นาที โดยไมนับเปนคะแนน
๒) วงดนตรีไทยที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ ขับรองและบรรเลงเพลงกลอมนารีเถา โดย
จะตองออกเดี่ยวชั้นเดียวรอบวงตามลําดับ ยกเวนเครื่องประกอบจังหวะและหนาทับ กรรมการจะใชเพลงนี้
เพลงเดียวเทานั้นในการพิจารณาตัดสินใหคะแนน
๓) ทุกทอนที่ ๒ ของเพลง เปนเที่ยวเปลี่ยน วงดนตรีไทยที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ
สามารถทําขึ้นมาใหมได หรือใชของเดิมที่มอี ยูก็ได แตตองใหเขากับทํานองหลัก โดยไมขาดไมเกิน
๔) หามออกหางเครื่อง
๕) การตั้งชื่อวงดนตรี ควรตั้งชื่อใหไพเราะและสุภาพ
๓. การกระทําที่ถือวาผิดกติกา…/

-๔๓. การกระทําที่ถือวาผิดกติกา มีดังนี้
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

คณะกรรมการตรวจสอบพบวารายชื่อของผูขับรองและนักดนตรีไมตรงกับในใบสมัคร
คณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการใชเทคนิคในการปรับแตงเสียงและแนวเพลงทีเ่ กินจริง
การขับรองและบรรเลงไมเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
การไมยอมรับในการตัดสินของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ หากมีหลักฐานเชิงประจักษ วาวงใดทําผิดกติกาจริง คณะกรรมการจัดงานจะยกเลิกรางวัลนั้นๆ

๔. หลักเกณฑการใหคะแนน
คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางการดนตรีไทย ทั้งหมด จํานวน ๓ ทาน โดย
คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาความถูกตอง ความเหมาะสม ความพรอม ความงามสงา และเทคนิค การขับรอง
และบรรเลง ตามหลักเกณฑ ดังนี้
๔.๑ ระเบียบและแบบแผนในการขับรองและบรรเลง หมายถึง บุคลิก ทาทาง ทวงที ความสงางาม
ในการขับรองและบรรเลง
๔.๒ การใชมือและแบงมือของเครื่องดนตรี คันชัก ไมดีด ไดถูกตองตามหลัก
๔.๓ ตะกั่วหลุด สายขาด ผูบรรเลงมีเหตุไมสามารถมาเขารวมบรรเลงได ถือวาเปนอุบัติเหตุ
ในเรื่องของความไมพรอม
๔.๔ ความถูกตองดวยเนื้อและทํานองหลัก ตลอดจนการดําเนินทํานอง จังหวะ หนาทับ แนวเพลงที่เหมาะสม
๔.๕ เทคนิคในการขับรอง และการบรรเลงแตละเครื่องมือ ชัดถอย ชัดคํา แบงคํา การหายใจ ถูกตอง
ตามหลัก การใชทางเพลงของแตละเครื่องมือเหมาะสมกับเพลงที่ใชประกวด
๕. หลักเกณฑการตัดคะแนน จําแนกเปน ๒ ระดับ
๕.๑ ความบกพรองที่ถูกตัดคะแนนมาก
- ขับรองและ/หรือบรรเลงผิดเพลงที่กําหนด
- ขับรองและ/หรือบรรเลงขาดและ/หรือเกินจังหวะหนาทับ
- แนวลม ไมสามารถควบคุมการขับรองและ/หรือบรรเลงใหถึงจุดหมายปลายทางได
๕.๒ ความบกพรองที่ถูกตัดคะแนนนอย
- การสวมรอง หรือสงรองไมตรงเสียง
- ไมไดมาตรฐานเสียง หมายถึง การบรรเลงและการขับรอง ที่ผิดคุณลักษณะอันพึงจะเปน เชน เสียงคอย
เกินไป หรือเบาเกินไป เสียงเพี้ยน เสียงแตกพรา เปนตน
- การบรรเลงทีเ่ รียกวาสะดุด แตไมถึงกับแนวลม
๖. รางวัล.../

-๕๖. รางวัล
๖.๑ รางวัลเกียรติยศ ประกอบดวย
๑ รางวัลชนะเลิศ
๒ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑
๓ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒
๔ รางวัลชมเชย

โลเกียรติยศของนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พรอมดวยเกียรติบัตรแกสมาชิกของวงทุกคน
โลเกียรติยศของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พรอมดวยเกียรติบัตรแกสมาชิกของวงทุกคน
โลเกียรติยศของผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทัว่ ไป
และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พรอมดวยเกียรติบัตรแกสมาชิกของวงทุกคน
มี ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท พรอมดวยเกียรติบัตรแกสมาชิกของวงทุกคน

๖.๒ รางวัลเกียรติคุณ ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ ไดแก
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ประเภทขับรองยอดเยี่ยม
ประเภทขลุยเพียงออยอดเยี่ยม
ประเภทซอดวงยอดเยี่ยม
ประเภทซออูยอดเยี่ยม
ประเภทจะเขยอดเยี่ยม
ประเภทระนาดเอกยอดเยี่ยม
ประเภทระนาดทุมยอดเยี่ยม
ประเภทฆองวงใหญยอดเยี่ยม
ประเภทฆองวงเล็กยอดเยีย่ ม

๖.๓ รางวัลวงดนตรีไทยยอดนิยม ไดรับโลเกียรติยศของรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานจะมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณแก โรงเรียน ครูผูฝกสอน และผูควบคุม
วงทุกวงที่ผานเขารอบรองชนะเลิศ

หมายเหตุ สอบถามขอสงสัยและรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ รองศาสตราจารย ดร.กิตติ โพธิปทมะ
โทร. ๐๘๙–๓๑๐๙๗๖๔ หรือ สงอีเมลมาที่ kbm@kmutnb.ac.th

หลักเกณฑการตัดสินของคณะกรรมการ
ชื่อวง......................................................................................................................

๑

๒

๓
๔

การพิจารณา

คะแนนเต็ม

- ความถูกตองดวยเนื้อและทํานองหลัก
ตลอดจนการดําเนินทํานอง จังหวะหนาทับ
แนวเพลงที่เหมาะสมและถูกตอง
- เทคนิคในการขับรอง และการบรรเลงแตละ
เครื่องมือ ชัดถอย ชัดคํา แบงคํา และ
การหายใจ ถูกตองตามหลัก
- การใชทางเพลงของแตละเครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับเพลงที่ใชประกวด
-การใชมือและแบงมือ คันชัก ไมดีด ไดถูกตอง
ตามหลักความสามารถเฉพาะตัว

๒๕
คะแนน

ระเบียบและแบบแผนในการขับรองและบรรเลง
บุคลิก ทาทาง ทวงที ความสงางามในการขับ
รองและบรรเลง ความพรอมเพรียง

๒๕
คะแนน

ความคิดเห็น
ของคณะกรรมการตัดสิน

๒๕
คะแนน

๒๕
คะแนน

๑๐๐
คะแนน

รวม

คะแนนรางวัล
เกียรติคุณ
ขับรอง
ขลุยเพียงออ
ซอดวง
ซออู
จะเข
ระนาดเอก
ระนาดทุม
ฆองวงใหญ
ฆองวงเล็ก

คะแนนที่ได

คะแนนเต็ม
๑๐ คะแนน

ลงชื่อ.....................................................................
(

)
กรรมการตัดสิน

ใบสมัคร (สําหรับผูควบคุมวงหรืออาจารยผฝู กสอน กรอกขอมูล)
เขารวมโครงการประกวดวงดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ประเภท วงเครื่องสายผสมปพาทย
เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ”
---------------------ชื่อวง………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………………………………….
สถานศึกษา………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
ที่อยู………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
รหัสไปรษณีย… ……………….. โทรศัพท(………….)……….……………………โทรสาร(…………)……………...…………..
อาจารยผูควบคุมวง ……………………………………………………...………………………………………………………………………………………..
โทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก……………………………………………………………มือถือ……………....................................
อาจารยผูฝกซอม
๑. …………………..…………………………………………………………………………………………………………..….…
โทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก……………………………………………………………มือถือ……………....................................
๒. …………………..……………………..………………………………………………………………………………………….
โทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก……………………………………………………………มือถือ……………....................................
ไดสงใบสมัคร พรอมเอกสารและคุณสมบัตขิ องผูขับรองและนักดนตรี รวมทั้งแผนบันทึกภาพและ
เสียงการขับรองและบรรเลงเพลงประกวดเรียบรอยแลว

ลงชื่อ.……........…............................................ผูสมัคร
(……………………………….…………………………………)
ขอรับรองวาเปนความจริง
ลงชื่อ...............................................………………......
(……………………………………………………….)
ผูอํานวยการโรงเรียน
ไดตรวจเอกสารครบถวนแลว
ลงชื่อ.................………......................................ผูรับสมัคร
(…………………………..…………………………)
วันที่.............................................................

ติดรูป
ใบสมัคร (สําหรับผูขับรองและนักดนตรี)
เขารวมโครงการประกวดวงดนตรีไทย ประเภทวงเครื่องสายผสมปพาทย ระดับมัธยมศึกษา
เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ ๕๐ ป
“เกียรติประวัติและศักดิศ์ รี ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ”
----------------------

ขาพเจา...............................................................................…ผูขับรองหรือนักดนตรี
วง................…...........................เกิดวันที่.................เดือน...........................................................
พ.ศ. ........................อายุ.................ป ปจจุบนั อยูบา นเลขที่.............................. หมูที่....................
ถนน.....................................……...............ตรอก/ซอย.................................................................
แขวง/ตําบล...................………......เขต/อําเภอ.................................จังหวัด...........…….....................
รหัสไปรษณีย. ..........…............................................โทรศัพท........................................................
โรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู. .......................................................................................
เลขที่………………………………………………………..ตรอก/ซอย.......................................................................................
แขวง/ตําบล.................................………......................เขต/อําเภอ.......………................................................
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย. .....................................................................................
ปจจุบันกําลังศึกษาชั้น................……………………………….................................................................……..
ขอสมัครเขารวมแขงขันการประกวดดนตรีไทย ประเภทวงเครื่องสายผสมปพาทย โดยเปน
(ใหกาเครื่องหมายถูกหนาตัวเลือกที่ตองการ)
๑ ………………ผูขับรอง
๒ ………………นักดนตรี เครือ่ งมือ..........................................……………………………………………….
ขอรับรองวาขอความขางตนนี้ เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................ผูสมัคร
(
)
หนังสือรับรองของหัวหนาสถานศึกษา
ขาพเจานาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
ตําแหนง....................................................................................................................................
โรงเรียน............................................................................................... ขอรับรองวานักเรียนที่มี
รายชื่อดังกลาวเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูใน
โรงเรียน................................................................................. จริง

ลงชื่อ.................................................................
(

)
ตําแหนง………………………………………………………..
โรงเรียน………………………………………………………..

ชื่อวง....................................................................................

..............................................
ผูฝกสอน

............................
ผูขับรอง

..........................
ขลุยเพียงออ

...........................
จะเข

...............................
ซอดวง

...............................
ซออู

..............................
ระนาดเอก

...…....................
ระนาดทุม

...............................
ฆองวงใหญ

...............................
ฆองวงเล็ก

...............................
กลองแขกตัวผู

...…....................
กลองแขกตัวเมีย

...............................
ฉิ่ง

...............................
ฉาบเล็ก

...............................
กรับ

...…....................
โหมง

