๑

เกณฑ์การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประเภทเดี่ยวพิณ
งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๐ ประจําปี ๒๕๖๑
จังหวัดอุบลราชธานี
(สืบฮีต สานฮอย มูลมังดี ประเพณีศรีอุบล)
วันที่ ๒๐ – ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
............................................................
๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด แยกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๑ ประเภทประชาชนทั่วไป
จํานวน ๑๐ คน
๑.๒ ประเภทเยาวชน
จํานวน ๑๐ คน
๒. รายละเอียดการประกวด
๑. ดําเนินการประกวด ระหว่างวันที่วันที่ ๒๐ และ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้
๑.๑ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกวดรอบคัดเลือกแต่ละประเภท จาก ๑๐ คนคัดเลือกให้
เหลือ ๕ คน โดยคัดเลือกจากผู้เข้าประกวดที่ได้คะแนนมากไปหาน้อยจํานวน ๕ อันดับ
๑.๒ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกวดรอบชิงชนะเลิศแต่ละประเภท จาก ๕ คน ที่ผ่าน
การคัดเลือกให้เข้ารอบชิงชนะเลิศ เพื่อมอบรางวัลดังนี้
๑) รางวัลชนะเลิศ
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๔) รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
๒. ใช้เวลาในการประกวดคนละไม่เกิน ๑๐ นาที
๓. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๓.๑ ประเภทประชาชนทั่วไป จํานวน ๑๐ คน ประกอบด้วยบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี ขึ้นไป
๓.๒ ประเภทเยาวชน จํานวน ๑๐ คน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์
๔.๒ สําเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ
๔.๓ สําหรับนักเรียน นักศึกษา ต้องได้รับการรับรองจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่

๒
๕. กติกาการประกวด
๕.๑ ผู้เข้าประกวดเดี่ยวพิณต้องใช้ลายเดี่ยวและลายถนัด โดยกําหนดลายบรรเลงเดี่ยว ดังนี้
เดี่ยวพิณ
-ลายบังคับ คือ ลายปู่ป๋าหลาน หรือลายลําเพลิน
-ลายตามถนัด ให้เลือกลายที่เป็นพื้นบ้านของอีสานมาบรรเลงอีก ๑ ลาย
หมายเหตุ ในรอบชิงชนะเลิศ ให้เลือกเล่นลายบังคับได้ ๑ ลาย และลายตามถนัดอีก ๒ ลาย
๕.๒ เวลาที่ใช้ในการบรรเลงเดี่ยว ๗ นาที ในรอบคัดเลือก และบรรเลงเดี่ยว ๑๐ นาที่ในรอบชิงชนะเลิศ
๕.๓ ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดวัฒนธรรมประจําท้องถิ่น (หากเป็นนักเรียน อาจแต่งกาย ชุด
นักเรียน หรือชุดพื้นเมืองท้องถิ่น ส่วนประชาชนให้แต่งกายชุดพื้นเมืองท้องถิ่น)
๕.๔ คณะกรรมการจะจับฉลากเพื่อเรียงลําดับการแสดง
๕.๕ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
๖. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑. ความไพเราะ ความถูกต้องของบทเพลงและเสียงดนตรี
๒๕
๒. เทคนิคการบรรเลง
๒๕
๓. จังหวะถูกต้องแม่นยํา
๒๐
๔. การสร้างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้เข้าประกวด)
๑๐
๕. บุคลิกท่าทางในการบรรเลง
๑๐
๖. การแต่งกายที่เหมาะสมกับการบรรเลง
๕
๗. การรักษาเวลา
๕
รวม
๑๐๐
หมายเหตุ
๑) การตัดสินรางวัลต่าง ๆ จะนําคะแนนที่ได้ของแต่ละรอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบ
ชิง
ชนะเลิศมารวมกัน ผู้เข้าประกวดที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และส่วนผู้ที่ได้คะแนน รองลงไป อีก
๔ อันดับ จะได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชยตามลําดับ
๒) เกณฑ์การประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมติของคณะกรรมการและผล
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
๗. ประเภทรางวัล
แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔. รางวัลชมเชย ๑ รางวัล
เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๕. ทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร และรางวัลค่าพาหนะคนละ ๕๐๐ บาท

๓
๘. การสมัคร
ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประกวด ส่งใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมี
ธรรม
วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
Chaturong-111@hotmail.com, www.watchaimongkolubon.net
ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าประกวดภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
รับสมัครจํานวนจํากัด ประเภทละ ๑๐ คนเท่านั้น
ผู้เข้าแข่งขัน ๑ คน มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้เพียง ๑ ประเภทเท่านั้น
หมายเหตุ
ในกรณีที่แต่ละประเภทมีคนสมัครเกิน ๑๐ คน คณะกรรมการจะให้สิทธิ์คนที่สมัครก่อน มีสิทธิ
เข้าประกวด โดยพิจารณาจากวันที่ส่งใบสมัครตามลําดับก่อนหลัง และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า
ประกวดต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด กรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้า
ประกวดทราบภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๙. การรายงานตัว
ผู้เข้าประกวดเดี่ยวพิณทุกคนจะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการตามเวลาที่กําหนด ของวันที่ ๒๐ – ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองอํานวยการจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ณ วัดไชยมงคล ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หากคนใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น.
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น.

๔

ใบสมัครเข้าประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประเภทเดี่ยวพิณ
งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๐ ประจําปี ๒๕๖๑
จังหวัดอุบลราชธานี
(สืบฮีต สานฮอย มูลมังดี ประเพณีศรีอุบล)
วันที่ ๒๐ – ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
…………………………………….
ประเภท
( ) เยาวชน
( ) ประชาชน
วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้าพเจ้า .................................................................................................................................................. เกิด
วันที่ .................... เดือน ................................................ พ.ศ. ..................................อายุ......................ปี บ้านเลขที่
......................หมู่ ที่ . ....................บ้ า น.................................................................................
ถนน...................................................ตําบล........................................อําเภอ..............................................จังหวัด
..............................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...................................................
มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประเภท เดี่ยวพิณ
ข้าพเจ้า ยินดีจะปฏิบัติตามกติกาที่กําหนดทุกประการ การพิจารณาตัดสินเป็นสิทธิขาดของคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดอย่างเคร่งครัด
(ลงชื่อ)........................................................ ผู้สมัคร
(........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................ ผู้รับรอง
(........................................................)
ตําแหน่ง ...................................................................
ชื่อผู้ฝึกสอน (ตัวบรรจง) ...................................................................หมายเลขโทรศัพท์ ......................................
สถานที่รับสมัคร รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม
วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
Chaturong-111@hotmail.com, www.watchaimongkolubon.net

๕

กําหนดการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประเภทเดี่ยวพิณ
งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๐ ประจําปี ๒๕๖๑
จังหวัดอุบลราชธานี
(สืบฮีต สานฮอย มูลมังดี ประเพณีศรีอุบล)
วันที่ ๒๐ – ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
…………………………………………….
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าประกวดและชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด
๑๐.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประเภทเดี่ยวพิณ
รอบคัดเลือก
๑๘.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น. คณะกรรมการให้คําแนะนํา และประกาศผลการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรี
พื้นบ้านอีสาน ประเภทเดี่ยวพิณ รอบคัดเลือก ที่ได้คะแนนการประกวด
จากมากไปหาน้อย จํานวน ๕ อันดับ เพื่อเข้าชิงชนะเลิศในวันที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าประกวดและชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด
๑๐.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประเภทเดี่ยวพิณ รอบชิงชนะเลิศ
๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการให้คําแนะนํา
ประกาศผลการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประเภทเดี่ยวพิณ
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ - รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
หมายเหตุ
๑. การมอบรางวัลจะกระทําที่เวทีกลาง หลังการประกาศผลแล้ว
๒. ผู้จะมอบรางวัล หากการแข่งขันนั้น ๆ มีผู้อุปถัมภ์ ให้ผู้อุปถัมภ์เป็นผู้มอบรางวัลเอง
๓. ส่วนการมอบเกียรติบัตร ให้ประธานการจัดงานหรือผู้แทนเป็นผู้มอบ

๖

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประเภทเดี่ยวพิณ

งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๐ ประจําปี ๒๕๖๑
จังหวัดอุบลราชธานี
(สืบฮีต สานฮอย มูลมังดี ประเพณีศรีอุบล)
วันที่ ๒๐ – ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๖.
๗.

รายการ
รางวัลชนะเลิศ
ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
รางวัลชมเชย
ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
เงินค่าพาหนะ
-รอบคัดเลือก ทั้ง ๒ ประเภท รวม ๒๐ คน ๆ ละ
-รอบชิงชนะเลิศ ทั้ง ๒ ประเภท รวม ๑๐ คน ๆ ละ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวม ๕ ท่าน ๆ ละ ๒ วัน
ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ ใบ ๆ ละ
รวมเป็นเงินทั้งหมด

จํานวนเงิน
๓,๐๐๐.๒,๐๐๐.๑,๕๐๐.๑,๐๐๐.-

รวมเงิน หมายเหตุ
๖,๐๐๐.๔,๐๐๐.๓,๐๐๐.๒,๐๐๐.-

๕๐๐.- ๑๐,๐๐๐.๕๐๐.- ๕,๐๐๐.๕๐๐.- ๕,๐๐๐.๑,๕๐๐.- ๓,๐๐๐.๓๘,๐๐๐.-

ผู้ที่เป็นเจ้าภาพกิจกรรมต่างๆ จะมีสิทธิต่างๆดังนี้
๑. ติดป้ายสนับสนุนภายในบริเวณงาน
จํานวน ๒ ป้าย
๒. ติดป้ายสนับสนุนบริเวณสถานที่แข่งขัน
จํานวน ๒ ป้าย
๓. เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนในวันแถลงข่าว
๔. ได้รับมอบเกียรติบัตรลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
๕. เข้ารับมอบของที่ระลึกในวันทอดมหาบุญจุลกฐิน ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. ขึ้นเป็นประธานมอบรางวัลด้วยตัวเอง เมื่อประกาศผลการแข่งขันประเภทนั้น ๆ แล้ว

