
กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น 

1. การแขง่ขนัเดี่ยวดนตรีพืน้เมือง 

    1.1  เดี่ยวโปงลาง 

    1.2  เดี่ยวโหวด 

    1.3 เดี่ยวพิณ 

    1.4 เดีย่วแคน    

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

บคุคล 

 

2. การแขง่ขนัวงดนตรีพืน้เมอืง(โปงลาง)   ไมเ่กิน 30 คน  

 5 5   

รวม   2  กิจกรรม 10  รายการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อกจิกรรม 
ระดบัชัน้ 

ประเภท หมายเหตุ 
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เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น 

 

 

 

1. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพืน้เมืองอีสาน(ประถมศึกษา) 

 

1.ประเภทเดี่ยวโปงลาง 

2.ระดับผู้เข้าแข่งขัน 

 2.1. ระดบัประถมศกึษา 

3. วธีิดาํเนินการ/รายละเอยีดกจิกรรม/เกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัจํานวน 1 คนและรายช่ือผู้ ฝึกสอน 2 คน 

 3.2 รายละเอียดกิจกรรมดงันี ้

  3.2.1. ลายบงัคบั ดงันี ้ลายนกไซบินข้ามทุง่และลายลมพดัพร้าว 

  3.2.2. ลายตามถนดั ให้เลอืกลายท่ีเป็นพืน้บ้านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย 

และสง่โน้ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง 

  3.2.3. อนโุลมให้มหีมอเสพหรือคนเสริฟได้อีก 1 คน 

  3.2.4. เวลาท่ีใช้ในการบรรเลงเดีย่ว 10 นาที 

  3.2.5. คณะกรรมการจะจบัฉลากเพื่อเรียงลาํดบัการแสดง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้

 4.1. ความไพเราะความถกูต้องของบทเพลงและเสยีงดนตรี   25   คะแนน 

 4.2. เทคนิคการบรรเลง      25  คะแนน 

 4.3. จงัหวะถกูต้องแมน่ยาํ                  20 คะแนน 

 4.4. การสร้างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้ เข้าแขง่ขนั)               10 คะแนน 

 4.5. บคุลกิทา่ทางในการบรรเลง     10 คะแนน 

 4.6. การแตง่กายท่ีเหมาะสมกบัการบรรเลง     5 คะแนน 

 4.7. การรักษาเวลา       5 คะแนน 

(เกินหรือขาดได้ไมเ่กิน 1 นาที ถ้าเกินหรือขาดมากกวา่นี ้ตดัคะแนนนาทีละ 1 คะแนน) 

5. เกณฑ์การตัดสินดังนี ้

 คะแนน    80 – 100       คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทอง  

 คะแนน  70 – 79         คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญเงิน  

 คะแนน  60 – 69         คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทองแดง  

 คะแนน  59                 ลงมาได้รับเกียรติบตัรการเข้าร่วมกิจกรรม 

6. คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั   ไมน้่อยกวา่ 5 คน 

   

ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นที่สิน้สุด 
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2. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพืน้เมืองอีสาน (ประถมศึกษา) 

 

1.ประเภทเดี่ยวโหวด 

2.ระดับผู้เข้าแข่งขัน  

 2.1. ระดบัประถมศกึษา 

3. วธีิดาํเนินการ/รายละเอยีดกจิกรรม/เกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัจํานวน 1 คน และรายช่ือผู้ ฝึกสอน  2  คน 

 3.2 รายละเอียดกิจกรรมดงันี ้

  3.2.1. ลายบงัคบั ดงันี ้ลายแมฮ่่างกลอ่มลกูและลายเต้ยสามจงัหวะ 

  3.2.2. ลายตามถนดั ให้เลอืกลายท่ีเป็นพืน้บ้านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย 

และสง่โน้ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง 

  3.2.3. เวลาท่ีใช้ในการบรรเลงเดีย่ว 10 นาที 

  3.2.4. คณะกรรมการจะจบัฉลากเพื่อเรียงลาํดบัการแสดง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้

 4.1. ความไพเราะความถกูต้องของบทเพลงและเสยีงดนตรี   25   คะแนน  

 4.2. เทคนิคการบรรเลง      25 คะแนน 

 4.3. จงัหวะถกูต้องแมน่ยาํ                   20 คะแนน 

 4.4. การสร้างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้ เข้าแขง่ขนั)             10 คะแนน 

 4.5. บคุลกิทา่ทางในการบรรเลง     10 คะแนน 

 4.6. การแตง่กายท่ีเหมาะสมกบัการบรรเลง     5 คะแนน 

 4.7. การรักษาเวลา       5 คะแนน 

(เกินหรือขาดได้ไมเ่กิน 1 นาที ถ้าเกินหรือขาดมากกวา่นี ้ตดัคะแนนนาทีละ 1 คะแนน) 

5. เกณฑ์การตัดสินดังนี ้

 คะแนน    80 – 100 คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทอง  

 คะแนน  70 – 79  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญเงิน  

 คะแนน  60 – 69  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทองแดง  

 คะแนน  59 ลงมา  ได้รับเกียรตบิตัรการเข้าร่วมกิจกรรม                           

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   ไม่น้อยกว่า 5 คน 

 

ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นที่สิน้สุด 
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3. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพืน้เมืองอีสาน (ประถมศึกษา) 

 

1.ประเภทเดี่ยวพิณ 

2.ระดับผู้เข้าแข่งขัน 

 2.1. ระดบัประถมศกึษา 

3. วธีิดาํเนินการ/รายละเอยีดกจิกรรม/เกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัจํานวน 1  คนและรายช่ือผู้ ฝึกสอน 2 คน 

 3.2 รายละเอียดกิจกรรมดงันี ้

  3.2.1. ลายบงัคบั ดงันี ้ลายเต้ยสามจงัหวะและลายลมพดัพร้าว 

  3.2.2. ลายตามถนดั ให้เลอืกลายท่ีเป็นพืน้บ้านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย 

และสง่โน้ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง 

  3.2.3. เวลาท่ีใช้ในการบรรเลงเดีย่ว 10 นาที 

  3.2.4. คณะกรรมการจะจบัฉลากเพื่อเรียงลาํดบัการแสดง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้

 4.1. ความไพเราะความถกูต้องของบทเพลงและเสยีงดนตรี   25   คะแนน  

 4.2. เทคนิคการบรรเลง      25 คะแนน 

 4.3. จงัหวะถกูต้องแมน่ยาํ                   20 คะแนน 

 4.4. การสร้างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้ เข้าแขง่ขนั)                10 คะแนน 

 4.5. บคุลกิทา่ทางในการบรรเลง     10 คะแนน 

 4.6. การแตง่กายท่ีเหมาะสมกบัการบรรเลง     5 คะแนน 

 4.7. การรักษาเวลา       5 คะแนน 

(เกินหรือขาดได้ไมเ่กิน 1 นาที ถ้าเกินหรือขาดมากกวา่นี ้ตดัคะแนนนาทีละ 1 คะแนน) 

5. เกณฑ์การตัดสินดังนี ้

 คะแนน    80 – 100 คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทอง  

 คะแนน  70 – 79  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญเงิน  

 คะแนน  60 – 69  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทองแดง  

 คะแนน  59 ลงมา  ได้รับเกียรติบตัรการเข้าร่วมกิจกรรม  

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   ไม่น้อยกว่า 5 คน 

 

ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นที่สิน้สุด 
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4. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพืน้เมืองอีสาน (ประถมศึกษา) 

 

1.ประเภทเดี่ยวแคน 

2.ระดับผู้เข้าแข่งขัน 

 2.1. ระดบัประถมศกึษา 

3. วธีิดาํเนินการ/รายละเอยีดกจิกรรม/เกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัจํานวน 1   คนและรายช่ือผู้ ฝึกสอน 2 คน 

 3.2 รายละเอียดกิจกรรมดงันี ้

  3.2.1. ลายบงัคบั ดงันี ้ลายแมงภูต่อมดอกไม้และลายลมพดัพร้าว 

  3.2.2. ลายตามถนดั ให้เลอืกลายท่ีเป็นพืน้บ้านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย 

และสง่โน้ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง 

  3.2.3. เวลาท่ีใช้ในการบรรเลงเดีย่ว 10 นาที 

  3.2.4. คณะกรรมการจะจบัฉลากเพื่อเรียงลาํดบัการแสดง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้

 4.1. ความไพเราะความถกูต้องของบทเพลงและเสยีงดนตรี  25   คะแนน  

 4.2. เทคนิคการบรรเลง      25 คะแนน 

 4.3. จงัหวะถกูต้องแมน่ยาํ                 20 คะแนน 

 4.4. การสร้างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้ เข้าแขง่ขนั)                10 คะแนน 

 4.5. บคุลกิทา่ทางในการบรรเลง     10 คะแนน 

 4.6. การแตง่กายท่ีเหมาะสมกบัการบรรเลง                  5 คะแนน 

 4.7. การรักษาเวลา       5 คะแนน 

(เกินหรือขาดได้ไมเ่กิน 1 นาที ถ้าเกินหรือขาดมากกวา่นี ้ตดัคะแนนนาทีละ 1 คะแนน) 

5. เกณฑ์การตัดสินดังนี ้

 คะแนน    80 – 100 คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทอง  

 คะแนน  70 – 79  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญเงิน  

 คะแนน  60 – 69  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทองแดง  

 คะแนน  59 ลงมา  ได้รับเกียรติบตัรการเข้าร่วมกิจกรรม 

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   ไม่น้อยกว่า 5 คน 

 

ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นที่สิน้สุด 
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5. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพืน้เมืองอีสาน (มัธยมศึกษา) 

 

1.ประเภทเดี่ยวโปงลาง 

2.ระดับผู้เข้าแข่งขัน 

 2.1. ระดบัมธัยมศกึษา 

3. วธีิดาํเนินการ/รายละเอยีดกจิกรรม/เกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัจํานวน 1  คนและรายช่ือผู้ ฝึกสอน 2 คน 

 3.2 รายละเอียดกิจกรรมดงันี ้

  3.2.1. ลายบงัคบั ดงันี ้ลายนกไซบินข้ามทุง่และลายกาเต้นก้อน 

  3.2.2. ลายตามถนดั ให้เลอืกลายท่ีเป็นพืน้บ้านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย 

และสง่โน้ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง 

  3.2.3. อนโุลมให้มหีมอเสพหรือคนเสริฟได้อีก 1 คน 

  3.2.4. เวลาท่ีใช้ในการบรรเลงเดีย่ว 10 นาที 

  3.2.5. คณะกรรมการจะจบัฉลากเพื่อเรียงลาํดบัการแสดง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้

 4.1. ความไพเราะความถกูต้องของบทเพลงและเสยีงดนตรี  25   คะแนน  

 4.2. เทคนิคการบรรเลง      25 คะแนน 

 4.3. จงัหวะถกูต้องแมน่ยาํ                 20 คะแนน 

 4.4. การสร้างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้ เข้าแขง่ขนั)              10 คะแนน 

 4.5. บคุลกิทา่ทางในการบรรเลง     10 คะแนน 

 4.6. การแตง่กายท่ีเหมาะสมกบัการบรรเลง     5 คะแนน 

 4.7. การรักษาเวลา       5 คะแนน 

(เกินหรือขาดได้ไมเ่กิน 1 นาที ถ้าเกินหรือขาดมากกวา่นี ้ตดัคะแนนนาทีละ 1 คะแนน) 

5. เกณฑ์การตัดสินดังนี ้

 คะแนน    80 – 100 คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทอง  

 คะแนน  70 – 79  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญเงิน  

 คะแนน  60 – 69  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทองแดง  

 คะแนน  59 ลงมา  ได้รับเกียรติบตัรการเข้าร่วมกิจกรรม 

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   ไม่น้อยกว่า 5 คน 

 

ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นที่สิน้สุด 
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6. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพืน้เมืองอีสาน (มัธยมศึกษา) 

 

1.ประเภทเดี่ยวโหวด 

2.ระดับผู้เข้าแข่งขัน 

 2.1. ระดบัมธัยมศกึษา 

3. วิธีดําเนินการ/รายละเอียดกิจกรรม/เกณฑ์การแขง่ขนั 

 3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัจํานวน 1  คนและรายช่ือผู้ ฝึกสอน 2 คน 

 3.2 รายละเอียดกิจกรรมดงันี ้

  3.2.1. ลายบงัคบั ดงันี ้ลายสาวหยกิแมแ่ละลายแมฮ่า่งกลอ่มลกู 

  3.2.2. ลายตามถนดั ให้เลอืกลายท่ีเป็นพืน้บ้านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย 

และสง่โน้ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง 

  3.2.3. เวลาท่ีใช้ในการบรรเลงเดีย่ว 10 นาที 

  3.2.4. คณะกรรมการจะจบัฉลากเพื่อเรียงลาํดบัการแสดง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดงันี ้

 4.1. ความไพเราะความถกูต้องของบทเพลงและเสยีงดนตรี   25   คะแนน  

 4.2. เทคนิคการบรรเลง      25 คะแนน 

 4.3. จงัหวะถกูต้องแมน่ยาํ                 20 คะแนน 

 4.4. การสร้างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้ เข้าแขง่ขนั)              10 คะแนน 

 4.5. บคุลกิทา่ทางในการบรรเลง     10 คะแนน 

 4.6. การแตง่กายท่ีเหมาะสมกบัการบรรเลง      5 คะแนน 

 4.7. การรักษาเวลา        5 คะแนน 

(เกินหรือขาดได้ไมเ่กิน 1 นาที ถ้าเกินหรือขาดมากกวา่นี ้ตดัคะแนนนาทีละ 1 คะแนน) 

5. เกณฑ์การตัดสินดังนี ้

 คะแนน    80 – 100 คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทอง  

 คะแนน  70 – 79  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญเงิน  

 คะแนน  60 – 69  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทองแดง  

 คะแนน  59 ลงมา  ได้รับเกียรติบตัรการเข้าร่วมกิจกรรม 

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   ไม่น้อยกว่า 5 คน 

 

ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นที่สิน้สุด 
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7. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพืน้เมืองอีสาน(มัธยมศึกษา) 

 

1.ประเภทเดี่ยวพิณ 

2.ระดับผู้เข้าแข่งขัน 

 2.1. ระดบัมธัยมศกึษา 

3. วธีิดาํเนินการ/รายละเอยีดกจิกรรม/เกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัจํานวน 1  คนและรายช่ือผู้ ฝึกสอน 2 คน 

 3.2 รายละเอียดกิจกรรมดงันี ้

  3.2.1. ลายบงัคบั ดงันี ้ลายปู่ ป๋าหลานและลายเต้ยสามจงัหวะ 

  3.2.2. ลายตามถนดั ให้เลอืกลายท่ีเป็นพืน้บ้านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย 

และสง่โน้ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง 

  3.2.3. เวลาท่ีใช้ในการบรรเลงเดีย่ว 10 นาที 

  3.2.4. คณะกรรมการจะจบัฉลากเพื่อเรียงลาํดบัการแสดง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้

 4.1. ความไพเราะความถกูต้องของบทเพลงและเสยีงดนตรี  25   คะแนน  

 4.2. เทคนิคการบรรเลง      25 คะแนน 

 4.3. จงัหวะถกูต้องแมน่ยาํ                 20 คะแนน 

 4.4. การสร้างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้ เข้าแขง่ขนั)              10 คะแนน 

 4.5. บคุลกิทา่ทางในการบรรเลง     10 คะแนน 

 4.6. การแตง่กายท่ีเหมาะสมกบัการบรรเลง     5 คะแนน 

 4.7. การรักษาเวลา       5 คะแนน 

(เกินหรือขาดได้ไมเ่กิน 1 นาที ถ้าเกินหรือขาดมากกวา่นี ้ตดัคะแนนนาทีละ 1 คะแนน) 

5. เกณฑ์การตัดสินดังนี ้

 คะแนน    80 – 100 คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทอง  

 คะแนน  70 – 79  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญเงิน  

 คะแนน  60 – 69  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทองแดง  

 คะแนน  59 ลงมา  ได้รับเกียรติบตัรการเข้าร่วมกิจกรรม  

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   ไม่น้อยกว่า 5 คน 

 

ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นที่สิน้สุด 
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8. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพืน้เมืองอีสาน(มัธยมศึกษา) 

 

1.ประเภทเดี่ยวแคน 

2.ระดับผู้เข้าแข่งขัน 

 2.1. ระดบัมธัยมศกึษา 

3. วธีิดาํเนินการ/รายละเอยีดกจิกรรม/เกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัจํานวน 1  คนและรายช่ือผู้ ฝึกสอน 2 คน 

 3.2 รายละเอียดกิจกรรมดงันี ้

  3.2.1. ลายบงัคบั ดงันี ้ลายสดุสะแนนและลายลมพดัพร้าว 

  3.2.2. ลายตามถนดั ให้เลอืกลายท่ีเป็นพืน้บ้านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย 

และสง่โน้ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง 

  3.2.3. เวลาท่ีใช้ในการบรรเลงเดีย่ว 10 นาที 

  3.2.4. คณะกรรมการจะจบัฉลากเพื่อเรียงลาํดบัการแสดง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้

 4.1. ความไพเราะความถกูต้องของบทเพลงและเสยีงดนตรี  25   คะแนน  

 4.2. เทคนิคการบรรเลง      25 คะแนน 

 4.3. จงัหวะถกูต้องแมน่ยาํ                 20 คะแนน 

 4.4. การสร้างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้ เข้าแขง่ขนั)              10 คะแนน 

 4.5. บคุลกิทา่ทางในการบรรเลง      10 คะแนน 

 4.6. การแตง่กายท่ีเหมาะสมกบัการบรรเลง      5 คะแนน 

 4.7. การรักษาเวลา        5 คะแนน 

(เกินหรือขาดได้ไมเ่กิน 1 นาที ถ้าเกินหรือขาดมากกวา่นี ้ตดัคะแนนนาทีละ 1 คะแนน) 

5. เกณฑ์การตัดสินดังนี ้

 คะแนน    80 – 100 คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทอง  

 คะแนน  70 – 79  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญเงิน  

 คะแนน  60 – 69  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทองแดง  

 คะแนน  59 ลงมา  ได้รับเกียรติบตัรการเข้าร่วมกิจกรรม 

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   ไม่น้อยกว่า 5 คน 

 

ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นที่สิน้สุด 
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9. การแข่งขันวงดนตรีพืน้เมืองอีสาน(วงโปงลาง) 

 

1.ระดับชัน้ผู้เข้าแข่งขัน 

 1.1. ระดบัประถมศกึษา( ป.1 – ป.6 ) 

2. ประเภทและจาํนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

 2.1. ประเภททีมผสม วงละไมเ่กิน   30  คน 

 2.2. สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาละ 1   วง  

3. วธีิดาํเนินการ/รายละเอยีดกจิกรรม/เกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัและรายช่ือครูผู้ ฝึกสอนทีมละไมเ่กิน  4  คน 

 3.2 รายละเอียดกิจกรรมดงันี ้

  3.2.1. เคร่ืองดนตรีประกอบด้วย 

   1) โปงลาง (อยา่งน้อย  1  ผืน) 

   2) แคน  (อยา่งน้อย  1  เต้า) 

   3) โหวด  (อยา่งน้อย  1  ตวั) 

   4) พิณ (อยา่งน้อย  1  ตวั) 

   5) พิณเบส (อยา่งน้อย  1  ตวั) 

   6) กลองพืน้เมอืง(กลองยาว) 1 ชดุ 

   7) กลองรํามะนา 1  ใบ 

   8) เคร่ืองประกอบจงัหวะเชน่  ฉ่ิง  ฉาบ  เกราะ  กับ๊แก๊บ ฯลฯ  (ไมอ่นญุาตให้ใช้กลองชดุสากล  

แตอ่นโุลมให้ใช้ แฉ ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีสากลได้) 

   9) นกัร้อง (อยา่งน้อย  1  คน) 

3.2.2. ลายบงัคบั ดงันี ้ลายนกไซบินข้ามทุง่, ลายบายศรีสูข่วญั,ลายแมงภูต่อมดอก,ลายเต้ยสาม 

จงัหวะและลายลาํเพลนิ (ให้เลอืกบรรเลงอยา่งน้อย 3 ลาย) 

  3.2.3. ลายตามถนดั ให้เลอืกลายท่ีเป็นพืน้บ้านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย และสง่โน้ตเพลงให้

คณะกรรมการก่อนการแสดง 

  3.2.4. เวลาที่ใช้ในการแสดงให้แสดงวงละ  30  นาที (ตัง้วงไมเ่กิน 5 นาทีและแสดง 25 นาที) 

  3.2.5. คณะกรรมการจะจบัฉลากเพื่อเรียงลาํดบัการแสดง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดงันี ้

 4.1. ความไพเราะความถกูต้องของบทเพลงและเสยีงดนตรี   25   คะแนน  

 4.2. เทคนิคการบรรเลงและการขบัร้อง                 20 คะแนน 

 4.3. จงัหวะถกูต้องแมน่ยาํ                  20 คะแนน 

 4.4. การสร้างสรรค์ผลงานและรูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้ เข้าแขง่ขนั)           10 คะแนน 

 4.5. บคุลกิทา่ทางการแสดงประกอบ                 10 คะแนน 

 4.6. การแตง่กายท่ีเหมาะสมกบัชดุการแสดง                10 คะแนน 

 4.7. การรักษาเวลา         5 คะแนน 

(เกินหรือขาดได้ไมเ่กิน 1 นาที ถ้าเกินหรือขาดมากกวา่นี ้ตดัคะแนนนาทีละ 1 คะแนน) 
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5. เกณฑ์การตดัสนิดงันี ้

 คะแนน    80 – 100 คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทอง  

 คะแนน  70 – 79  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญเงิน  

 คะแนน  60 – 69  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทองแดง  

 คะแนน  59 ลงมา  ได้รับเกียรติบตัรการเข้าร่วมกิจกรรม 

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   ไม่น้อยกว่า 5 คน 

 

ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นที่สิน้สุด 
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10. การแข่งขันวงดนตรีพืน้เมืองอีสาน (วงโปงลาง) 

 

1.ระดับชัน้ผู้เข้าแข่งขัน 

 1.1. ระดบัมธัยมศกึษา ( ม.1 – ม.6 ) 

2. ประเภทและจาํนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

 2.1. ประเภททีมผสม วงละไมเ่กิน   30  คน 

 2.2. สาํนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาละ 1   วง  

3. วธีิดาํเนินการ/รายละเอยีดกจิกรรม/เกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัและรายช่ือครูผู้ ฝึกสอนทีมละไมเ่กิน  4  คน 

 3.2 รายละเอียดกิจกรรมดงันี ้

  3.2.1. เคร่ืองดนตรีประกอบด้วย 

   1) โปงลาง (อยา่งน้อย  1  ผืน) 

   2) แคน  (อยา่งน้อย  1  เต้า) 

   3) โหวด  (อยา่งน้อย  1  ตวั) 

   4) พิณ (อยา่งน้อย  1  ตวั) 

   5) พิณเบส (อยา่งน้อย  1  ตวั) 

   6) กลองพืน้เมอืง(กลองยาว) 1 ชดุ 

   7) กลองรํามะนา 1  ใบ 

   8) เคร่ืองประกอบจงัหวะเชน่ ฉ่ิง  ฉาบ  เกราะ  กับ๊แก๊บ ฯลฯ   (ไมอ่นญุาตให้ใช้กลองชดุสากล  

แตอ่นโุลมให้ใช้ แฉ ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีสากลได้) 

   9) นกัร้อง (อยา่งน้อย  1  คน) 

3.2.2.  ลายบงัคบั ดงันี ้ลายนกไซบินข้ามทุง่, ลายเต้ยสามจงัหวะ, ลายลาํเพลนิ, ลายลมพดัไผแ่ละ

ลายภไูท  3  เผา่(ให้เลอืกบรรเลงอยา่งน้อย 3 ลาย) 

  3.2.3. ลายตามถนดั ให้เลอืกลายท่ีเป็นพืน้บ้านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย 

และสง่โน้ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง 

  3.2.4. เวลาที่ใช้ในการแสดงให้แสดงวงละ  30 นาที (ตัง้วงไมเ่กิน 5 นาทีและแสดง 25 นาที) 

  3.2.5. คณะกรรมการจะจบัฉลากเพื่อเรียงลาํดบัการแสดง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้

 4.1. ความไพเราะความถกูต้องของบทเพลงและเสยีงดนตรี      25   คะแนน  

 4.2. เทคนิคการบรรเลงและการขบัร้อง                   20 คะแนน 

 4.3. จงัหวะถกูต้องแมน่ยาํ                       20 คะแนน 

 4.4. การสร้างสรรค์ผลงานและรูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้ เข้าแขง่ขนั)              10 คะแนน 

 4.5. บคุลกิทา่ทางการแสดงประกอบ                    10 คะแนน 

 4.6. การแตง่กายท่ีเหมาะสมกบัชดุการแสดง                   10 คะแนน 

 4.7. การรักษาเวลา            5 คะแนน 

(เกินหรือขาดได้ไมเ่กิน 1 นาที ถ้าเกินหรือขาดมากกวา่นี ้ตดัคะแนนนาทีละ 1 คะแนน) 
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5. เกณฑ์การตัดสินดังนี ้

 คะแนน    80 – 100  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทอง  

 คะแนน  70 – 79  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญเงิน  

 คะแนน  60 – 69  คะแนน  รางวลัระดบัเหรียญทองแดง  

 คะแนน  59 ลงมา  ได้รับเกียรติบตัรการเข้าร่วมกิจกรรม 

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   ไม่น้อยกว่า 5 คน 

 

ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นที่สิน้สุด 
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