
ที่  ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๔๓๐๐               มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
๒๕๔ หมู่ ๔ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  
๒๗๑๖๐ 

  

 ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง    ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ“สืบสานต านานเอกลักษณ์ความเป็นไทยทางด้านดนตรีไทย 
          ของจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๐”     
 

เรียน    ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสระแก้ว                                                                                                    
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการและหลักเกณฑ์การประกวดดนตรีไทย จ านวน  ๑  ฉบับ 
   

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ก าหนดจัดโครงการ “สืบสานต านานเอกลักษณ์ 
ความเป็นไทยทางด้านดนตรีไทยของจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๐” ในวันพฤหัสบดีที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑       
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี ชั้น ๒ อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  อุปถัมภ์   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานทางด้านดนตรีไทย สามารถบรรเลงดนตรีไทยประกอบการร้อง 
ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยที่นุ่มนวลอ่อนโยน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความตระหนักให้นักเรียน
เห็นคุณค่าทางด้านดนตรีไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย ในการจัดโครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรม
ประกวดวงดนตรีไทยประกอบการร้อง ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และการประกวดวงอังกะลุง
ประกอบการร้อง ระดับประถมศึกษา  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ตามวันเวลาและ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอความกรุณาท่านส่งรายช่ือนักเรียนพร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมตาม          
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ไปยังกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว หรือ ทาง E-mail : chonladap 
@buu.ac.th ภายในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
    

                            ขอแสดงความนับถือ 

                                
                 

                                                  (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอนก   สูตรมงคล) 
         รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ปฏิบัติการแทน 

               ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา            
กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว   
โทรศัพท์ ๐-๓๗๒๖-๑๕๖๐  
โทรสาร ๐ -๓๗๒๖ –๑๘๐๑ 



 

แบบตอบรับเข้าร่วมกจิกรรม 
 

โครงการ “สืบสานต านานเอกลักษณ์ความเป็นไทยทางด้านดนตรีไทยของจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๐”  
วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี  

ชั้น ๒ อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
--------------------------  

๑.   ชื่อโรงเรียน.............................................................อ าเภอ............................จังหวัด...............................  
      หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ............................................   
๒.      ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น.......................................คน 
๓.      ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดดนตรีไทยฯ ดังนี้ 
   การแข่งขันประกวดวงดนตรีไทยประกอบการร้อง ระดับประถมศึกษา 

 การแข่งขันประกวดวงดนตรีไทยประกอบการร้อง ระดับมัธยมศึกษา 
 การแข่งขันประกวดวงอังกะลุงประกอบการร้อง ระดับประถมศึกษา  

๔.   รายละเอียดของการแข่งขันแต่ละประเภท มีดังนี้ 
 ๔.๑   การแข่งขันประกวดวงดนตรีไทยประกอบการร้อง ระดับประถมศึกษา 
  ๔.๑.๑   ชื่อเพลง.................................................................................................................... 
  ๔.๑.๒   อาจารย์ผู้ควบคุม..........................................................เบอร์โทร.............................. 
  ๔.๑.๓   ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น........................... 

ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น........................... 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น........................... 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น........................... 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น.............................. 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................... 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................... 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................... 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................... 

 
     
 



๒ 
 

๔.๒   การแข่งขันการประกวดวงดนตรีไทยประกอบการร้อง ระดับมัธยมศึกษา 
  ๔.๒.๑   ชื่อเพลง.................................................................................................................... 
  ๔.๒.๒   อาจารย์ผู้ควบคุม..........................................................เบอร์โทร.............................. 
  ๔.๒.๓   ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น........................... 

ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น........................... 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น........................... 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น........................... 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น.............................. 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................... 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................... 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................... 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................... 

 
๔.๓   การแข่งขันการประกวดวงอังกะลุงประกอบการร้อง ระดับประถมศึกษา 

  ๔.๓.๑   ชื่อเพลง.................................................................................................................... 
  ๔.๓.๒   อาจารย์ผู้ควบคุม..........................................................เบอร์โทร.............................. 
  ๔.๓.๓   ชื่อนักเรียน..............................................................................ชั้น........................... 

ชื่อนักเรียน..............................................................................ชั้น........................... 
ชื่อนักเรียน..............................................................................ชั้น........................... 
ชื่อนักเรียน..............................................................................ชั้น........................... 
ชื่อนักเรียน..............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน..............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน..............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน..............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน..............................................................................ชั้น............................  
ชื่อนักเรียน..............................................................................ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน............................................................................. ชั้น............................ 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น.............................. 
ชื่อนักเรียน.............................................................................ชั้น............................... 



 
 
 

๓ 
  

๕. หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดดนตรีไทย (ใช้วิธีการประเมินผลตามความสามารถของแต่ละวง) 

 ๑.   การให้คะแนน 
  ๑.๑   ความพร้อมเพรียง (๑๐   คะแนน) 
   -   การเริ่มบรรเลง 
      -   การส่งร้อง 
   -   การหยุด 
   -   การรับการด าเนินท านอง 
   -   จังหวะหน้าทับประกอบเพลง 
  ๑.๒   ท านองเพลง (๑๐  คะแนน) 
   -   ความถูกต้อง 
   -   ไม่ขาด 
   -   ไม่เกิน 
   -   ไม่เพ้ียน 
  ๑.๓   จังหวะ (๑๐  คะแนน) ความช้าเร็วของเพลงเหมาะสมกับจังหวะหน้าทับ 
  ๑.๔   ขับร้อง (๑๐  คะแนน) 
   -   ค าร้อง 
   -   ท านอง 
   -   จังหวะ 
   -   น้ าเสียง 
  ๑.๕   ความรู้ความสามารถของผู้บรรเลง (๑๐ คะแนน) เทคนิคการบรรเลงและความสามารถ
เฉพาะตัว 
  ๑.๖   บุคลิกท่าทาง (๑๐  คะแนน) 
   -   การนั่ง 
   -   การจับเครื่องบรรเลง 
 

๒.   วงดนตรีไทยที่เข้าประกวด    
  ๒.๑   วงดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา องค์ประกอบของวงดนตรีไทยที่ส่งเข้าประกวด 
   ๑. ไม่ก าหนดเครื่องดนตรีไทย 
   ๒. เพลงที่ใช้ในการประกวดจ านวน  ๑ เพลง (ไม่ก าหนดเพลง) ควรบ่งบอกถึงการแสดง
ความสามารถของผู้บรรเลง 
   ๓. วงดนตรีไทย รวมทั้งวงไม่เกิน จ านวน ๑๖ คน 
 
 
 
 
 
 



 

๔ 
   ๔. การตัดสินเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดดนตรีไทย ใช้วิธีการ
ประเมินผลตามความสามารถของแต่ละวง เช่น ความพร้อมเพรียง ท านองเพลง จังหวะ การขับร้องคุณภาพ 
ของเสียงสอดคล้องกับวงดนตรีไทย ความรู้ความสามารถของผู้บรรเลง เทคนิคการบรรเลงและความสามารถ
เฉพาะตัว บุคลิกท่าทาง เป็นต้น 
   ๕. ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุดโดยเอกฉันท์ 
  
  ๒.๒   วงดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา องค์ประกอบของวงดนตรีไทยที่ส่งเข้าประกวด 
   ๑. ไม่ก าหนดเครื่องดนตรีไทย 
   ๒. เพลงที่ใช้ในการประกวดจ านวน  ๑ เพลง ไม่ก าหนดชื่อเพลง เป็นเพลงที่ใช้กับ 
หน้าทับปรบไก่ ๓ ชั้น ประเภท ๒ ท่อน ควรบ่งบอกถึงการแสดงความสามารถของผู้บรรเลง 
   ๓. วงดนตรีไทย รวมทั้งวงไม่เกิน จ านวน ๑๖ คน 
   ๔. การตัดสินเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดดนตรีไทย ใช้วิธีการ
ประเมินผลตามความสามารถของแต่ละวง เช่น ความพร้อมเพรียง ท านองเพลง จังหวะ การขับร้องคุณภาพ 
ของเสียงสอดคล้องกับวงดนตรีไทย ความรู้ความสามารถของผู้บรรเลง เทคนิคการบรรเลงและความสามารถ
เฉพาะตัว บุคลิกท่าทาง เป็นต้น 
   ๕. ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุดโดยเอกฉันท์   

 
  ๒.๓   วงอังกะลุง ระดับประถมศึกษา 
   ๑.   ผู้เข้าร่วมบรรเลงจ านวน ๗ คน (๑๔  ตับ) 
   ๒.   ฉิ่ง    ๑ คู ่
   ๓.   กลองแขกหรือโทน-ระมะนา   ๑    คู ่
   ๔.   โหม่ง   ๑ ใบ 
   ๕.   ฉาบเล็ก   ๑ คู ่
   ๖.   กรับเสภาหรือกรับพวง    ๑    คู ่
   ๗.   ผู้ขับร้อง   ๑ คน 
   ๘.   รวมทั้งวงไม่เกิน   ๒๐   คน   

            ๙.   เพลงที่ใช้ในการประกวดจ านวน ๑ เพลง (ไม่ก าหนดเพลง) ควรบ่งบอก 
ถึงการแสดงความสามารถของผู้บรรเลง 
    

**********************  
 

กรุณาส่งแบบตอบรับคืนที่กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว หรือตอบรับทางโทรศัพท์ 
หมายเลข  ๐-๓๗๒๖-๑๕๖๐  ต่อ  ๑๐๐๒  โทรสาร  ๐-๓๗๒๖-๑๘๐๑ 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๑ – ๘๖๕๔๓๐๖   E-mail : chonladap@buu.ac.th 
หรือ ๐๘๖ – ๑๕๙๓๖๙๑ E-mail : ekkapon@buu.ac.th 
ภายในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ก ำหนดกำรจัดโครงกำรสืบสำนต ำนำนเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย 
ทำงด้ำนดนตรีไทยของจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๐ 

****************  
 

วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน และเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.  ชมการแสดงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับดนตรีสากลของนักเรียน  
                                                    โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม  
เวลา ๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น.  พิธีเปิดงานโครงการสืบสานต านานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
                                                    ทางดา้นดนตรีไทยของจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๐ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก  สูตรมงคล รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
สระแก้ว ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ  
นางภัทรภร  ธรรมมะ ผู้อ านวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 

เวลา ๐๙.๒๐ – ๑๒.๐๐ น.  การแข่งขันการประกวดวงดนตรีไทยประกอบการร้อง 
     ระดับประถมศึกษา  
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน                                                     
เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๖.๐๐ น.  -   การแข่งขันการประกวดวงอังกะลุงประกอบการร้อง 

-   การแข่งขันการประกวดวงดนตรีไทยประกอบการร้อง                        
    ระดับมัธยมศึกษา 

เวลา  ๑๖.๐๐ –  ๑๖.๓๐ น.    -   ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยสอนเทคนิควิธีการตั้งวง การขับร้อง และ 
    การดีด สี ตี เป่า ชมการแสดงดนตรีไทยของนิสิต 
    สาขาวิชานาฏยสังคีต คณะศึกษาศาสตร์ และชมรมดนตรีและ 
    นาฏศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
    วิทยาเขตสระแก้ว (รอผลการตัดสินจากคณะกรรมการ)  

เวลา  ๑๖.๓๐ –  ๑๗.๐๐ น.  -   พิธีปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน 
         และบันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน  
 

*********************  
 

หมายเหตุ   ๑.   เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
     ๒.   เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (มหาวิทยาลัยฯ จัดอาหารรับรองส าหรับผู้เข้าร่วม 
                    โครงการ) 
     ๓.   ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามช่วงเวลาการประกวด   
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