
 

 

 

 

 

การประกวดวงดนตรี 

“Fusion Jazz Thailand University Music Awards 2017” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ร่วมกับ 

สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จัดประกวดการแข่งขันวงดนตรีประเภท “Fusion Jazz” มีหลักเกณฑ์ดังนี ้

หลักเกณฑ์ 

1. นักดนตรี / นักร้อง เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกัน 
2. ให้มีนักดนตรีตามกําหนดขนาดวง 5 – 8 คน (นักดนตรีสามารถปฏิบัติเคร่ืองดนตรีได้มากกว่า 1 ช้ิน) 
3. ศิษย์เก่าในสถาบันเดียวกันสามารถเข้าร่วมวงได้ไม่เกิน 2 คน มีอายุไม่เกิน 24 ปี (นับถงึวันที่สมัคร) 
4. นักดนตรี / นักร้อง สมัครเข้าประกวดแข่งขันได้เพียงวงเดียวเท่าน้ัน 
5. แต่ละสถาบันสามารถส่งวงดนตรีเข้าประกวดแข่งขันได้ไม่เกิน จํานวน 2 วง 
6. ให้ใช้เพลงที่ทางคณะกรรมการจัดประกวดแข่งขันกําหนดไว้เท่าน้ัน 
7. เพลงที่ใช้ในการประกวดแข่งขัน วงละ 2 เพลง ดังน้ี 

7.1 เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9  จํานวน 1 เพลง  
7.2 เพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยมีเน้ือหา เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช จํานวน 1 เพลง 
7.3 เวลาที่ใช้ในการแข่งขันทั้ง 2 เพลงรวม Sound Check แลว้ต้องไม่เกิน 10 นาท ี

8. การขับร้องและการบรรเลงสามารถเปลี่ยนแปลงบันไดเสียงได้ตามความเหมาะสม 
9. วงดนตรีที่สมัครเข้าประกวดแข่งขันต้องได้รับอนุญาตจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้

ทําการแทนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 



กําหนดวันรับสมัคร 

     ต้ังแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560 

กําหนดการแข่งขัน 

 วันที่ 22 มกราคม 2560 ณ เวทีกลางหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  รายละเอียดดังน้ี 

09.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนสัมมนา ช้ีแจงรายละเอียดและจับฉลากลําดับ Sound Check            
  และลําดับการแข่งขัน 
13.00 – 17.30 น. วงดนตรีที่เข้าร่วมแข่งขัน มา Sound Check ตามลําดับที่จับฉลาก มีเวลา   
                              15 นาที 
17.30 – 18.00 น. ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนรายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน 
18.00 น. เป็นต้นไป พิธีเปิดและเริ่มการประกวดแข่งขัน โดยแต่ละวงมีเวลาในการประกวด 
                               แขง่ขัน วงละ 10 นาที 

หลักเกณฑ์การตัดสิน 

1. เกณฑ์การตัดสินเป็นไปตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 
2. คณะกรรมการตัดสินเป็นกรรมการจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

รางวัลการประกวด 

1. รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พร้อมเงินรางวัล จํานวน 40,000 บาท 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พร้อมเงินรางวัล จํานวน 20,000 บาท 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พร้อมเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท 

4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พร้อมเงินรางวัล จํานวนรางวัลละ 5,000 บาท 

5. รางวัลนักร้องยอดเย่ียม จะได้รับโล่ห์รางวัล พร้อมเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท 
6. รางวัลนักดนตรียอดเย่ียม จะได้รับโล่ห์รางวัล พร้อมเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท 
7. วงดนตรีและผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน 

 
สถานทีร่ับสมัคร 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา) 
เลขที่ 69 หมู่ 1  ตําบล นครชุม  อําเภอ เมือง  จังหวัด กําแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62000 
- ส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ :  Nop_Gibson@hotmail.com 



ติดต่อสอบถาม  

 อาจารย์ณัฐพงศ์   บุญครอบ  โทร 0 8362 8719 4 
 อาจารย์มุทิตา     นาคเมือง   โทร 0 9929 4719 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
ใบสมัคร 

การประกวดวงดนตรี  
“Fusion Jazz Thailand University Music Awards 2017” 

 

เขียนที่....................................................... 

วันที่...............เดือน............................พ.ศ. 2560 

เรื่อง  การประกวดวงดนตรีโครงการ “Fusion Jazz Thailand University Music Awards 2017” 
เรียน ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงงาน “Fusion Jazz Thailand University Music Awards 

2017” 
 
สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. ใบสมัคร 
  2. บัญชีรายช่ือและภาพถ่ายนักดนตรี/นักร้อง 
  3. รูปถ่ายจํานวน 2 รูปต่อคน รวมเป็น.................รูป 

4. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน...............แผ่น 
5. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน.............แผ่น 
6. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน..............แผ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

การประกวดวงดนตรี 

“Fusion Jazz Thailand University Music Awards 2017” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ร่วมกับ 

สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จัดประกวดการแข่งขันวงดนตรีประเภท “Fusion Jazz” มีหลักเกณฑ์ดังนี ้

หลักเกณฑ์ 
1. นักดนตรี / นักร้อง เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกัน 
2. ให้มีนักดนตรีตามกําหนดขนาดวง 5 – 8 คน (นักดนตรีสามารถปฏิบัติเคร่ืองดนตรีได้มากกว่า 1 ช้ิน) 
3. ศิษย์เก่าในสถาบันเดียวกันสามารถเข้าร่วมวงได้ไม่เกิน 2 คน มีอายุไม่เกิน 24 ปี (นับถงึวันที่สมัคร) 
4. นักดนตรี / นักร้อง สมัครเข้าประกวดแข่งขันได้เพียงวงเดียวเท่าน้ัน 
5. แต่ละสถาบันสามารถส่งวงดนตรีเข้าประกวดแข่งขันได้ไม่เกิน จํานวน 2 วง 
6. ให้ใช้เพลงที่ทางคณะกรรมการจัดประกวดแข่งขันกําหนดไว้เท่าน้ัน 
7. เพลงที่ใช้ในการประกวดแข่งขัน วงละ 2 เพลง ดังน้ี 

7.1 เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9  จํานวน 1 เพลง  
7.2 เพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยมีเน้ือหา เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช จํานวน 1 เพลง 
7.3 เวลาที่ใช้ในการแข่งขันทั้ง 2 เพลงรวม Sound Check แลว้ต้องไม่เกิน 10 นาท ี

8. การขับร้องและการบรรเลงสามารถเปลี่ยนแปลงบันไดเสียงได้ตามความเหมาะสม 
9. วงดนตรีที่สมัครเข้าประกวดแข่งขันต้องได้รับอนุญาตจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้

ทําการแทนเป็นลายลักษณ์อักษร 

 



ข้าพเจ้า..........................................................................................ตําแหน่ง....................................................... 
อยู่บ้านเลขที่......................................หมู่ที่.............ถนน......................................แขวง/ตําบล........................... 
เขตอําเภอ...................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.......................... 
โทรศัพท์สถาบนั.....................................................มือถือ...........................................แฟ็กซ์............................. 
 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ส่งวงดนตรี “Fusion Jazz”สมัครเข้าประกวด 
 
ช่ือวง......................................................................................................................... 

ขนาดวง...............ช้ิน  นักดนตรี.............คน นักร้องชาย............คน หญิง............คน 
 
 ซึ่งม ี 1.......................................................................................................ผู้จัดการวง 
  2.......................................................................................................ผู้ฝึกสอน 
  3.......................................................................................................หัวหน้าวง 

 ทั้งน้ี ข้าพเจ้าอํานวยรายละเอียดและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และขอ้กําหนดสําหรับผู้ร่วม
ประกวดที่ยึดถือปฏิบัติการประกวดวงดนตรี “Fusion Jazz Thailand University Music 
Awards 2017” โดยเคร่งครัดทุกประการ 
 
 

ลายมือช่ือ................................................................ผู้จัดการวง 
       (................................................................) 
 

ลายมือช่ือ................................................................ผู้ฝึกสอน 
       (................................................................) 
 

ลายมือช่ือ................................................................หัวหน้าวง 
       (................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการประกวดวงดนตรี  
 “Fusion Jazz Thailand University Music Awards 2017” 

 
ชื่อวงดนตรี......................................................................... 

  
เกณฑ์การตดัสิน คะแนนเต็ม เพลงท่ี 1 เพลงท่ี 2 หมายเหตุ 

1. ทํานอง (Melody)  10    
2. เน้ือร้อง (เน้ือหา+อักขระ) 10    
3. การประสานเสียง (Harmony) 10    
4. การขับร้อง (Vocal) 10    
5. ฝีมือปฏิบัติเคร่ืองมือดนตรี 10    
6. ลีลา/อารมณ์ในการบรรเลงและ
ขับร้อง (พิจารณาภาพรวม) 

40    

คะแนนรวมดนตรีและขับร้อง  90    
เพลงที่ 1 + เพลงที่ 2 (หาร 2) 180/2 /2 =  
7. การแต่งกาย (พิจารณาลลีาและ
ชุดแต่งกายในบทเพลง) 

10    

คะแนนรวมทั้งหมด 100    
 
 
 
  
                   ลงชื่อ 

(........................................................................................) 
คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวด 

วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ. ................... 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนภาพถ่ายนักดนตรี / นักร้อง 
การประกวดวงดนตร ี 

 “Fusion Jazz Thailand University Music Awards 2017” 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

        ...............................                               ...............................                                ............................... 

 (ผู้จัดการ)        (ผู้ฝึกสอน)                     (หัวหน้างวง) 
            
            
            
             
 

           

  ...........................            .........................            ...........................         .........................
            
            
            
  

       

 
 



การประกวดวงดนตร ี 
 “Fusion Jazz Thailand University Music Awards 2017” 

 
 

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

คํารบัรองของผู้สมัคร 

ข้าพเจ้า ยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียด หลักเกณฑ์ และขอ้กําหนดสําหรับผู้เข้าร่วมการ
ประกวดวงดนตรี “Fusion Jazz”ที่ใช้ยึดถือปฏิบัติในการประกวดอย่างเคร่งครัด ขอรับรองว่าข้อความท่ี
กรอกรายละเอียดลงในบัญชีรายช่ือนักดนตรี / นักร้อง น้ัน เป็นความจริงทุกประการ และสมาชิกภายในวงทุก
คน  ไม่เป็นนักร้อง / นักดนตรี ในสังกัดหรือมีผลงานและมสีัญญาข้อมูลผกูมดัใดๆ ตามกฎหมายกับบริษัทหรือ
ค่ายเพลงใดๆ ทั้งสิ้น ข้าพเจ้ายินดีประกวดวงดนตรี “Fusion Jazz Thailand University Music Awards 
2017” ตามวัน/เวลา/สถานที่ ที่กําหนดทกุคร้ัง หากไมส่ามารถมาตามกําหนดการให้ถือว่าเป็นการสละสิทธ์ิ 
และขอรับผิดชอบความเสียหายหากเกิดอันตราย/บาดเจ็บ ที่อาจเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าทั้งหลายขณะที่กําลังทํา
การประกวดวงดนตรี และไมเ่รียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากคณะกรรมการดําเนินการประกวด ฯ ทุกประการ 

 

รายช่ือสมาชิกวงดนตรี............................................................................. 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ลายมือช่ือ เครื่องมือดนตรี โทรศัพท ์

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     

 

 
 


