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การประกวดแต่งเพลงและแสดงดนตรี 
หัวข้อ คอร์รัปชั่นที่ฉันรับรู้ 

 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

 เด็กและเยาวชนที่ลงทะเบียนกับมูลนิธิดรุณาทร ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 อายุไม่เกิน 22 ปี 
 เด็กคริสตจักร(ท่ีไมไ่ด้ลงทะเบียนกับมูลนิธิดรุณาทร) ไม่เกิน 2 คน 

 

ก าหนดการ 
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 19  พฤษภาคม  2017  (วันสุดท้ายที่รับผลงาน) 
 คัดเลือกผลงานเข้ารอบ (ตัดสินรอบแรก) วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2017 
 การแสดงดนตรีรอบชิงชนะเลิศ (ตัดสินรอบสุดท้าย) วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2017  

 

กติกาและเกณฑ์การตดัสิน 
1. เนื้อเพลง จะต้องเป็นเนื้อเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมด และสอดคล้องกับหัวข้อที่ก าหนด  
2. ท านองเพลง จะต้องเป็นท านองที่แต่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมด  
3. เนื้อหาและท านองเพลง ให้เด็ก/เยาวชนเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเอง (สามารถมีที่ปรึกษาช่วยเรียบเรียงเนื้อหาและช่วยใส่

ท านองได้) และให้ใส่เครดิตคนสร้างสรรค์งานโดยระบุชื่อนามสกุลคนที่แต่ง: เนื้อร้อง ท านอง เรียบเรียงดนตรี ลงในใบสมัคร 
4. การคัดเลือกมี 2 รอบ 

4.1 รอบแรก จะคัดเลือกจาก Demo เพลง โดยผู้เข้าประกวดทุกทีมจะต้องส่ง Demoเพลง (CD) มาพร้อมใบสมัครด้วย
ตัวเองหรือไปรษณีย์ตามที่อยู่นี้:  
มูลนิธิดรุณาทร 57/7 ซอย 3 ทุ่งโฮเต็ล ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ถึง นายจิรายุ มัลลิกา 
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกเพลงที่ส่งมาทั้งหมดให้เหลือ 5 เพลง (5ทีม) และจะแจ้งผลการคัดเลือกรอบแรกให้
ทราบทางอีเมลของโครงการและเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ  

4.2 รอบท่ีสอง เป็นการตัดสินรอบสุดท้าย ทั้ง 5 เพลงทีผ่่านการคัดเลือกในรอบแรก จะต้องมาแสดงดนตรีในงานประกวด
ดนตรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2017 ซ่ึงโดยมีกติกาส าหรับการประกวดดังต่อไปนี้ 
a. วงดนตรี 1 วง จะต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 คน    
b. กองประกวดได้เตรียมอุปกรณ์พ้ืนฐานไว้ให้ได้แกก่ลองชุดมาตรฐาน ตู้แอมป์เบส ตู้แอมป์กีตาร์ ตู้แอมป์คีย์บอร์ด ซึ่ง

นักดนตรีต้องน าอุปกรณ์ดนตรีมาเอง  
c. เครือ่งดนตรีที่ใช้ต้องเล่นสดทุกชิ้น ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องช่วยใด ๆ เด็ดขาด ยกเว้นเอฟเฟคส าหรับ 

กีต้ารเ์ท่านั้น  
d. ให้ใช้เวลาในการแสดงดนตรีแต่ละเพลงไม่เกิน 10   นาที 
e. ผลการตัดสินจากคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด 
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5. ผลงานเพลงทุกเพลงที่ส่งมาประกวด ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงใหม่  และมูลนิธิ
ดรุณาทร และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนDemo   

6. เกณฑ์การให้คะแนน  

 เกณฑ์พิจารณา คะแนน 
1 เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ 40 คะแนน 
2 ความสามารถในการร้อง  

 ความไพเราะของน้ าเสียง 10 คะแนน 
 ความชัดเจนของภาษาและอักขระ 10 คะแนน 

20 คะแนน 

3 ความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีร่วมกัน  
 การเรียบเรียงดนตรี 10 คะแนน 
 จังหวะและท านอง 10  คะแนน 

20  คะแนน 

4 Performance (คุณภาพของโชว์)  
 ลีลาท่าทางการแสดงออก (ของทั้งวง) 10 คะแนน 
 บรรยากาศในการแสดงดนตรี อารมณ์ร่วม และการ

แต่งกาย 10 คะแนน 

20 คะแนน 

 รวม 100 คะแนน 
  

*** ทีมท่ีใช้เวลาประกวดเกินกว่าที่ก าหนด หัก 10 คะแนน 
 

รางวัลส าหรับผู้ชนะการประกวดแต่งเพลงและแสดงดนตรี 
รางวัลชนะเลิศ :    เงินรางวัล       12,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติคุณ จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 :  เงินรางวัล  8,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติคุณ จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 :  เงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลชมเชย :       เงินรางวัล   2,500 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ จ านวน 2 รางวัล 
            

_______________________________________________
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ชื่อ – สกุล ผู้ส่งผลงาน (นาย/นางสาว) _______________________________________________________              

ชื่อสถานศึกษา                                                                       ระดับชั้น                         
เลขที่              หมู่ที ่          ถนน                                            ต าบล                    
อ าเภอ                                        จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์                                 
E-mail                                                                                                                                                 
 

ชื่อเพลง............................................................................ ................................. 

เนื้อเพลง 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. .. 
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ใบสมัคร 

การประกวดแต่งเพลงและแสดงดนตรี 

หัวข้อ “คอร์รัปช่ันที่ฉันรับรู้ (Corruption in My Perception) ” 
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รายชื่อสมาชิกทีม 

1. ชื่อ...........................นามสกุล................................. รหัสTH…………………ต าแหน่งดนตรี............................. 
2. ชื่อ...........................นามสกุล................................. รหัสTH…………………ต าแหน่งดนตรี............................. 
3. ชื่อ...........................นามสกุล................................. รหัสTH…………………ต าแหน่งดนตรี............................. 
4. ชื่อ...........................นามสกุล................................. รหัสTH…………………ต าแหน่งดนตรี............................. 
5. ชื่อ...........................นามสกุล................................. รหัสTH…………………ต าแหน่งดนตรี............................. 
6. ชื่อ...........................นามสกุล............................ ..... รหัสTH…………………ต าแหน่งดนตรี............................. 
7. ชื่อ...........................นามสกุล................................. รหัสTH…………………ต าแหน่งดนตรี............................. 
8. ชื่อ...........................นามสกุล................................. รหัสTH…………………ต าแหน่งดนตรี............................. 
9. ชื่อ...........................นามสกุล................................. รหัสTH…………………ต าแหน่งดนตรี............................. 
10. ชื่อ...........................นามสกุล................................. รหัสTH…………………ต าแหน่งดนตรี............................. 

 
ชื่อพ่ีเลี้ยง: …………………………………………………………………………………….. 
ชื่อผู้แต่งเพลง: …………………………………………………………………………………… 
ชื่อผู้แต่งท านอง: ……………………………………………………………………………….. 
ชื่อผู้เรียบเรียงดนตรี: ……………………………………………………………………………….. 
 


