กิจกรรมการแข่ งขันกิจกรรมท้ องถิ่น

งานศิลปหัตถกรรมนั กเรียนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ครัง้ ที่ 63
ประจําปี การศึกษา 2556 จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ชื่อกิจกรรม

ระดับชัน้
ป.4- 6 ม.1- 3 ม.4- 6

ป.1- 3

1. การแข่งขันเดี่ยวดนตรี พื ้นเมือง
1.1 เดี่ยวโปงลาง
1.2 เดี่ยวโหวด
1.3 เดี่ยวพิณ
1.4 เดีย่ วแคน
2. การแข่งขันวงดนตรี พื ้นเมือง(โปงลาง)

ประเภท











บุคคล


5


5

ไม่เกิน 30 คน

10 รายการ

Es

an

63

รวม 2 กิจกรรม

หมายเหตุ

1
เกณฑ์ การแข่ งขันกิจกรรมท้ องถิ่น

งานศิลปหัตถกรรมนั กเรียนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ครัง้ ที่ 63
ประจําปี การศึกษา 2556 จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร

1. การแข่ งขันเดี่ยวดนตรีพืน้ เมืองอีสาน(ประถมศึกษา)

Es

an

63

1.ประเภทเดี่ยวโปงลาง
2.ระดับผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1. ระดับประถมศึกษา
3. วิธีดาํ เนินการ/รายละเอียดกิจกรรม/เกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าร่วมแข่งขันจํานวน 1 คนและรายชื่อผู้ฝึกสอน 2 คน
3.2 รายละเอียดกิจกรรมดังนี ้
3.2.1. ลายบังคับ ดังนี ้ ลายนกไซบินข้ ามทุง่ และลายลมพัดพร้ าว
3.2.2. ลายตามถนัด ให้ เลือกลายทีเ่ ป็ นพื ้นบ้ านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย
และส่งโน้ ตเพลงให้ คณะกรรมการก่อนการแสดง
3.2.3. อนุโลมให้ มหี มอเสพหรื อคนเสริ ฟได้ อกี 1 คน
3.2.4. เวลาทีใ่ ช้ ในการบรรเลงเดีย่ ว 10 นาที
3.2.5. คณะกรรมการจะจับฉลากเพื่อเรี ยงลําดับการแสดง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้
4.1. ความไพเราะความถูกต้ องของบทเพลงและเสียงดนตรี
25
4.2. เทคนิคการบรรเลง 25
4.3. จังหวะถูกต้ องแม่นยํา
20
4.4. การสร้ างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้เข้ าแข่งขัน)
10
4.5. บุคลิกท่าทางในการบรรเลง
10
4.6. การแต่งกายทีเ่ หมาะสมกับการบรรเลง
5
4.7. การรักษาเวลา
5
(เกินหรื อขาดได้ ไม่เกิน 1 นาที ถ้ าเกินหรื อขาดมากกว่านี ้ ตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน)
5. เกณฑ์ การตัดสินดังนี ้
คะแนน
80 – 100 คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
คะแนน
59
ลงมาได้ รับเกียรติบตั รการเข้ าร่วมกิจกรรม
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 5 คน
ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สนิ ้ สุด

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

2
2. การแข่ งขันเดี่ยวดนตรีพืน้ เมืองอีสาน (ประถมศึกษา)
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1.ประเภทเดี่ยวโหวด
2.ระดับผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1. ระดับประถมศึกษา
3. วิธีดาํ เนินการ/รายละเอียดกิจกรรม/เกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าร่วมแข่งขันจํานวน 1 คน และรายชื่อผู้ฝึกสอน 2 คน
3.2 รายละเอียดกิจกรรมดังนี ้
3.2.1. ลายบังคับ ดังนี ้ ลายแม่ฮ่างกล่อมลูกและลายเต้ ยสามจังหวะ
3.2.2. ลายตามถนัด ให้ เลือกลายทีเ่ ป็ นพื ้นบ้ านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย
และส่งโน้ ตเพลงให้ คณะกรรมการก่อนการแสดง
3.2.3. เวลาทีใ่ ช้ ในการบรรเลงเดีย่ ว 10 นาที
3.2.4. คณะกรรมการจะจับฉลากเพื่อเรี ยงลําดับการแสดง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้
4.1. ความไพเราะความถูกต้ องของบทเพลงและเสียงดนตรี
25 คะแนน
4.2. เทคนิคการบรรเลง
25
คะแนน
4.3. จังหวะถูกต้ องแม่นยํา
20
คะแนน
4.4. การสร้ างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้เข้ าแข่งขัน)
10
คะแนน
4.5. บุคลิกท่าทางในการบรรเลง
10
คะแนน
4.6. การแต่งกายทีเ่ หมาะสมกับการบรรเลง
5
คะแนน
4.7. การรักษาเวลา
5
คะแนน
(เกินหรื อขาดได้ ไม่เกิน 1 นาที ถ้ าเกินหรื อขาดมากกว่านี ้ ตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน)
5. เกณฑ์ การตัดสินดังนี ้
คะแนน
80 – 100
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
คะแนน
59 ลงมา ได้ รับเกียรติบตั รการเข้ าร่วมกิจกรรม
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่ งขัน ไม่ น้อยกว่ า 5 คน
ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สนิ ้ สุด

3
3. การแข่ งขันเดี่ยวดนตรีพืน้ เมืองอีสาน (ประถมศึกษา)

Es
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1.ประเภทเดี่ยวพิณ
2.ระดับผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1. ระดับประถมศึกษา
3. วิธีดาํ เนินการ/รายละเอียดกิจกรรม/เกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าร่วมแข่งขันจํานวน 1 คนและรายชื่อผู้ฝึกสอน 2 คน
3.2 รายละเอียดกิจกรรมดังนี ้
3.2.1. ลายบังคับ ดังนี ้ ลายเต้ ยสามจังหวะและลายลมพัดพร้ าว
3.2.2. ลายตามถนัด ให้ เลือกลายทีเ่ ป็ นพื ้นบ้ านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย
และส่งโน้ ตเพลงให้ คณะกรรมการก่อนการแสดง
3.2.3. เวลาทีใ่ ช้ ในการบรรเลงเดีย่ ว 10 นาที
3.2.4. คณะกรรมการจะจับฉลากเพื่อเรี ยงลําดับการแสดง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้
4.1. ความไพเราะความถูกต้ องของบทเพลงและเสียงดนตรี
25 คะแนน
4.2. เทคนิคการบรรเลง
25
คะแนน
4.3. จังหวะถูกต้ องแม่นยํา
20
คะแนน
4.4. การสร้ างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้เข้ าแข่งขัน)
10
คะแนน
4.5. บุคลิกท่าทางในการบรรเลง
10
คะแนน
4.6. การแต่งกายทีเ่ หมาะสมกับการบรรเลง
5
คะแนน
4.7. การรักษาเวลา
5
คะแนน
(เกินหรื อขาดได้ ไม่เกิน 1 นาที ถ้ าเกินหรื อขาดมากกว่านี ้ ตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน)
5. เกณฑ์ การตัดสินดังนี ้
คะแนน
80 – 100
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
คะแนน
59 ลงมา ได้ รับเกียรติบตั รการเข้ าร่วมกิจกรรม
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่ งขัน ไม่ น้อยกว่ า 5 คน
ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สนิ ้ สุด

4
4. การแข่ งขันเดี่ยวดนตรีพืน้ เมืองอีสาน (ประถมศึกษา)

Es

an

63

1.ประเภทเดี่ยวแคน
2.ระดับผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1. ระดับประถมศึกษา
3. วิธีดาํ เนินการ/รายละเอียดกิจกรรม/เกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าร่วมแข่งขันจํานวน 1 คนและรายชื่อผู้ฝึกสอน 2 คน
3.2 รายละเอียดกิจกรรมดังนี ้
3.2.1. ลายบังคับ ดังนี ้ ลายแมงภูต่ อมดอกไม้ และลายลมพัดพร้ าว
3.2.2. ลายตามถนัด ให้ เลือกลายทีเ่ ป็ นพื ้นบ้ านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย
และส่งโน้ ตเพลงให้ คณะกรรมการก่อนการแสดง
3.2.3. เวลาทีใ่ ช้ ในการบรรเลงเดีย่ ว 10 นาที
3.2.4. คณะกรรมการจะจับฉลากเพื่อเรี ยงลําดับการแสดง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้
4.1. ความไพเราะความถูกต้ องของบทเพลงและเสียงดนตรี
25 คะแนน
4.2. เทคนิคการบรรเลง
25
คะแนน
4.3. จังหวะถูกต้ องแม่นยํา
20
คะแนน
4.4. การสร้ างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้เข้ าแข่งขัน)
10
คะแนน
4.5. บุคลิกท่าทางในการบรรเลง
10
คะแนน
4.6. การแต่งกายทีเ่ หมาะสมกับการบรรเลง
5
คะแนน
4.7. การรักษาเวลา
5
คะแนน
(เกินหรื อขาดได้ ไม่เกิน 1 นาที ถ้ าเกินหรื อขาดมากกว่านี ้ ตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน)
5. เกณฑ์ การตัดสินดังนี ้
คะแนน
80 – 100
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
คะแนน
59 ลงมา ได้ รับเกียรติบตั รการเข้ าร่วมกิจกรรม
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่ งขัน ไม่ น้อยกว่ า 5 คน
ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สนิ ้ สุด

5
5. การแข่ งขันเดี่ยวดนตรีพืน้ เมืองอีสาน (มัธยมศึกษา)
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1.ประเภทเดี่ยวโปงลาง
2.ระดับผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1. ระดับมัธยมศึกษา
3. วิธีดาํ เนินการ/รายละเอียดกิจกรรม/เกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าร่วมแข่งขันจํานวน 1 คนและรายชื่อผู้ฝึกสอน 2 คน
3.2 รายละเอียดกิจกรรมดังนี ้
3.2.1. ลายบังคับ ดังนี ้ ลายนกไซบินข้ ามทุง่ และลายกาเต้ นก้ อน
3.2.2. ลายตามถนัด ให้ เลือกลายทีเ่ ป็ นพื ้นบ้ านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย
และส่งโน้ ตเพลงให้ คณะกรรมการก่อนการแสดง
3.2.3. อนุโลมให้ มหี มอเสพหรื อคนเสริ ฟได้ อกี 1 คน
3.2.4. เวลาทีใ่ ช้ ในการบรรเลงเดีย่ ว 10 นาที
3.2.5. คณะกรรมการจะจับฉลากเพื่อเรี ยงลําดับการแสดง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้
4.1. ความไพเราะความถูกต้ องของบทเพลงและเสียงดนตรี
25 คะแนน
4.2. เทคนิคการบรรเลง
25
คะแนน
4.3. จังหวะถูกต้ องแม่นยํา
20
คะแนน
4.4. การสร้ างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้เข้ าแข่งขัน)
10
คะแนน
4.5. บุคลิกท่าทางในการบรรเลง
10
คะแนน
4.6. การแต่งกายทีเ่ หมาะสมกับการบรรเลง
5
คะแนน
4.7. การรักษาเวลา
5
คะแนน
(เกินหรื อขาดได้ ไม่เกิน 1 นาที ถ้ าเกินหรื อขาดมากกว่านี ้ ตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน)
5. เกณฑ์ การตัดสินดังนี ้
คะแนน
80 – 100
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
คะแนน
59 ลงมา ได้ รับเกียรติบตั รการเข้ าร่วมกิจกรรม
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่ งขัน ไม่ น้อยกว่ า 5 คน
ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สนิ ้ สุด

6
6. การแข่ งขันเดี่ยวดนตรีพืน้ เมืองอีสาน (มัธยมศึกษา)

Es

an

63

1.ประเภทเดี่ยวโหวด
2.ระดับผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1. ระดับมัธยมศึกษา
3. วิธีดําเนินการ/รายละเอียดกิจกรรม/เกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าร่วมแข่งขันจํานวน 1 คนและรายชื่อผู้ฝึกสอน 2 คน
3.2 รายละเอียดกิจกรรมดังนี ้
3.2.1. ลายบังคับ ดังนี ้ ลายสาวหยิกแม่และลายแม่ฮา่ งกล่อมลูก
3.2.2. ลายตามถนัด ให้ เลือกลายทีเ่ ป็ นพื ้นบ้ านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย
และส่งโน้ ตเพลงให้ คณะกรรมการก่อนการแสดง
3.2.3. เวลาทีใ่ ช้ ในการบรรเลงเดีย่ ว 10 นาที
3.2.4. คณะกรรมการจะจับฉลากเพื่อเรี ยงลําดับการแสดง
4. เกณฑ์การให้ คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้
4.1. ความไพเราะความถูกต้ องของบทเพลงและเสียงดนตรี
25 คะแนน
4.2. เทคนิคการบรรเลง
25
คะแนน
4.3. จังหวะถูกต้ องแม่นยํา
20
คะแนน
4.4. การสร้ างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้เข้ าแข่งขัน)
10
คะแนน
4.5. บุคลิกท่าทางในการบรรเลง
10
คะแนน
4.6. การแต่งกายทีเ่ หมาะสมกับการบรรเลง
5
คะแนน
4.7. การรักษาเวลา
5
คะแนน
(เกินหรื อขาดได้ ไม่เกิน 1 นาที ถ้ าเกินหรื อขาดมากกว่านี ้ ตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน)
5. เกณฑ์ การตัดสินดังนี ้
คะแนน
80 – 100
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
คะแนน
59 ลงมา ได้ รับเกียรติบตั รการเข้ าร่วมกิจกรรม
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่ งขัน ไม่ น้อยกว่ า 5 คน
ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
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7. การแข่ งขันเดี่ยวดนตรีพืน้ เมืองอีสาน(มัธยมศึกษา)
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1.ประเภทเดี่ยวพิณ
2.ระดับผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1. ระดับมัธยมศึกษา
3. วิธีดาํ เนินการ/รายละเอียดกิจกรรม/เกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าร่วมแข่งขันจํานวน 1 คนและรายชื่อผู้ฝึกสอน 2 คน
3.2 รายละเอียดกิจกรรมดังนี ้
3.2.1. ลายบังคับ ดังนี ้ ลายปู่ ป๋ าหลานและลายเต้ ยสามจังหวะ
3.2.2. ลายตามถนัด ให้ เลือกลายทีเ่ ป็ นพื ้นบ้ านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย
และส่งโน้ ตเพลงให้ คณะกรรมการก่อนการแสดง
3.2.3. เวลาทีใ่ ช้ ในการบรรเลงเดีย่ ว 10 นาที
3.2.4. คณะกรรมการจะจับฉลากเพื่อเรี ยงลําดับการแสดง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้
4.1. ความไพเราะความถูกต้ องของบทเพลงและเสียงดนตรี
25 คะแนน
4.2. เทคนิคการบรรเลง
25
คะแนน
4.3. จังหวะถูกต้ องแม่นยํา
20
คะแนน
4.4. การสร้ างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้เข้ าแข่งขัน)
10
คะแนน
4.5. บุคลิกท่าทางในการบรรเลง
10
คะแนน
4.6. การแต่งกายทีเ่ หมาะสมกับการบรรเลง
5
คะแนน
4.7. การรักษาเวลา
5
คะแนน
(เกินหรื อขาดได้ ไม่เกิน 1 นาที ถ้ าเกินหรื อขาดมากกว่านี ้ ตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน)
5. เกณฑ์ การตัดสินดังนี ้
คะแนน
80 – 100
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
คะแนน
59 ลงมา ได้ รับเกียรติบตั รการเข้ าร่วมกิจกรรม
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่ งขัน ไม่ น้อยกว่ า 5 คน
ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
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8. การแข่ งขันเดี่ยวดนตรีพืน้ เมืองอีสาน(มัธยมศึกษา)
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1.ประเภทเดี่ยวแคน
2.ระดับผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1. ระดับมัธยมศึกษา
3. วิธีดาํ เนินการ/รายละเอียดกิจกรรม/เกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าร่วมแข่งขันจํานวน 1 คนและรายชื่อผู้ฝึกสอน 2 คน
3.2 รายละเอียดกิจกรรมดังนี ้
3.2.1. ลายบังคับ ดังนี ้ ลายสุดสะแนนและลายลมพัดพร้ าว
3.2.2. ลายตามถนัด ให้ เลือกลายทีเ่ ป็ นพื ้นบ้ านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย
และส่งโน้ ตเพลงให้ คณะกรรมการก่อนการแสดง
3.2.3. เวลาทีใ่ ช้ ในการบรรเลงเดีย่ ว 10 นาที
3.2.4. คณะกรรมการจะจับฉลากเพื่อเรี ยงลําดับการแสดง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้
4.1. ความไพเราะความถูกต้ องของบทเพลงและเสียงดนตรี
25 คะแนน
4.2. เทคนิคการบรรเลง
25
คะแนน
4.3. จังหวะถูกต้ องแม่นยํา
20
คะแนน
4.4. การสร้ างสรรค์รูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้เข้ าแข่งขัน)
10
คะแนน
4.5. บุคลิกท่าทางในการบรรเลง
10
คะแนน
4.6. การแต่งกายทีเ่ หมาะสมกับการบรรเลง
5
คะแนน
4.7. การรักษาเวลา
5
คะแนน
(เกินหรื อขาดได้ ไม่เกิน 1 นาที ถ้ าเกินหรื อขาดมากกว่านี ้ ตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน)
5. เกณฑ์ การตัดสินดังนี ้
คะแนน
80 – 100
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
คะแนน
59 ลงมา ได้ รับเกียรติบตั รการเข้ าร่วมกิจกรรม
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่ งขัน ไม่ น้อยกว่ า 5 คน
ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
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9. การแข่ งขันวงดนตรีพนื ้ เมืองอีสาน(วงโปงลาง)
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1.ระดับชัน้ ผู้เข้ าแข่ งขัน
1.1. ระดับประถมศึกษา( ป.1 – ป.6 )
2. ประเภทและจํานวนผู้เข้ าร่ วมแข่ งขัน
2.1. ประเภททีมผสม วงละไม่เกิน
30 คน
2.2. สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาละ
1 วง
3. วิธีดาํ เนินการ/รายละเอียดกิจกรรม/เกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าร่วมแข่งขันและรายชื่อครูผ้ ฝู ึ กสอนทีมละไม่เกิน 4 คน
3.2 รายละเอียดกิจกรรมดังนี ้
3.2.1. เครื่ องดนตรี ประกอบด้ วย
1) โปงลาง (อย่างน้ อย 1 ผืน)
2) แคน (อย่างน้ อย 1 เต้ า)
3) โหวด (อย่างน้ อย 1 ตัว)
4) พิณ (อย่างน้ อย 1 ตัว)
5) พิณเบส (อย่างน้ อย 1 ตัว)
6) กลองพื ้นเมือง(กลองยาว) 1 ชุด
7) กลองรํ ามะนา 1 ใบ
8) เครื่ องประกอบจังหวะเช่น ฉิ่ง ฉาบ เกราะ กับ๊ แก๊ บ ฯลฯ (ไม่อนุญาตให้ ใช้ กลองชุดสากล
แต่อนุโลมให้ ใช้ แฉ ซึง่ เป็ นเครื่ องดนตรี สากลได้ )
9) นักร้ อง (อย่างน้ อย 1 คน)
3.2.2. ลายบังคับ ดังนี ้ ลายนกไซบินข้ ามทุง่ , ลายบายศรี สขู่ วัญ,ลายแมงภูต่ อมดอก,ลายเต้ ยสาม
จังหวะและลายลําเพลิน (ให้ เลือกบรรเลงอย่างน้ อย 3 ลาย)
3.2.3. ลายตามถนัด ให้ เลือกลายทีเ่ ป็ นพื ้นบ้ านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย และส่งโน้ ตเพลงให้
คณะกรรมการก่อนการแสดง
3.2.4. เวลาที่ใช้ ในการแสดงให้ แสดงวงละ 30 นาที (ตังวงไม่
้
เกิน 5 นาทีและแสดง 25 นาที)
3.2.5. คณะกรรมการจะจับฉลากเพื่อเรี ยงลําดับการแสดง
4. เกณฑ์การให้ คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้
4.1. ความไพเราะความถูกต้ องของบทเพลงและเสียงดนตรี
25 คะแนน
4.2. เทคนิคการบรรเลงและการขับร้ อง
20
คะแนน
4.3. จังหวะถูกต้ องแม่นยํา
20
คะแนน
4.4. การสร้ างสรรค์ผลงานและรูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้เข้ าแข่งขัน)
10
คะแนน
4.5. บุคลิกท่าทางการแสดงประกอบ
10
คะแนน
4.6. การแต่งกายที่เหมาะสมกับชุดการแสดง
10
คะแนน
4.7. การรักษาเวลา
5
คะแนน
(เกินหรื อขาดได้ ไม่เกิน 1 นาที ถ้ าเกินหรื อขาดมากกว่านี ้ ตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน)
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5. เกณฑ์การตัดสินดังนี ้
คะแนน
80 – 100
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
คะแนน
59 ลงมา ได้ รับเกียรติบตั รการเข้ าร่วมกิจกรรม
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่ งขัน ไม่ น้อยกว่ า 5 คน
ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
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10. การแข่ งขันวงดนตรีพนื ้ เมืองอีสาน (วงโปงลาง)
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1.ระดับชัน้ ผู้เข้ าแข่ งขัน
1.1. ระดับมัธยมศึกษา ( ม.1 – ม.6 )
2. ประเภทและจํานวนผู้เข้ าร่ วมแข่ งขัน
2.1. ประเภททีมผสม วงละไม่เกิน
30 คน
2.2. สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาละ 1 วง
3. วิธีดาํ เนินการ/รายละเอียดกิจกรรม/เกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าร่วมแข่งขันและรายชื่อครูผ้ ฝู ึ กสอนทีมละไม่เกิน 4 คน
3.2 รายละเอียดกิจกรรมดังนี ้
3.2.1. เครื่ องดนตรี ประกอบด้ วย
1) โปงลาง (อย่างน้ อย 1 ผืน)
2) แคน (อย่างน้ อย 1 เต้ า)
3) โหวด (อย่างน้ อย 1 ตัว)
4) พิณ (อย่างน้ อย 1 ตัว)
5) พิณเบส (อย่างน้ อย 1 ตัว)
6) กลองพื ้นเมือง(กลองยาว) 1 ชุด
7) กลองรํ ามะนา 1 ใบ
8) เครื่ องประกอบจังหวะเช่น ฉิ่ง ฉาบ เกราะ กับ๊ แก๊ บ ฯลฯ (ไม่อนุญาตให้ ใช้ กลองชุดสากล
แต่อนุโลมให้ ใช้ แฉ ซึง่ เป็ นเครื่ องดนตรี สากลได้ )
9) นักร้ อง (อย่างน้ อย 1 คน)
3.2.2. ลายบังคับ ดังนี ้ ลายนกไซบินข้ ามทุง่ , ลายเต้ ยสามจังหวะ, ลายลําเพลิน, ลายลมพัดไผ่และ
ลายภูไท 3 เผ่า(ให้ เลือกบรรเลงอย่างน้ อย 3 ลาย)
3.2.3. ลายตามถนัด ให้ เลือกลายทีเ่ ป็ นพื ้นบ้ านของอีสานมาบรรเลง 1 ลาย
และส่งโน้ ตเพลงให้ คณะกรรมการก่อนการแสดง
3.2.4. เวลาที่ใช้ ในการแสดงให้ แสดงวงละ 30 นาที (ตังวงไม่
้
เกิน 5 นาทีและแสดง 25 นาที)
3.2.5. คณะกรรมการจะจับฉลากเพื่อเรี ยงลําดับการแสดง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) พิจารณาดังนี ้
4.1. ความไพเราะความถูกต้ องของบทเพลงและเสียงดนตรี
25 คะแนน
4.2. เทคนิคการบรรเลงและการขับร้ อง
20 คะแนน
4.3. จังหวะถูกต้ องแม่นยํา
20 คะแนน
4.4. การสร้ างสรรค์ผลงานและรูปแบบการนําเสนอ (โดยผู้เข้ าแข่งขัน)
10 คะแนน
4.5. บุคลิกท่าทางการแสดงประกอบ
10 คะแนน
4.6. การแต่งกายที่เหมาะสมกับชุดการแสดง
10 คะแนน
4.7. การรักษาเวลา
5 คะแนน
(เกินหรื อขาดได้ ไม่เกิน 1 นาที ถ้ าเกินหรื อขาดมากกว่านี ้ ตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน)
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5. เกณฑ์ การตัดสินดังนี ้
คะแนน
80 – 100
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
คะแนน รางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
คะแนน
59 ลงมา ได้ รับเกียรติบตั รการเข้ าร่วมกิจกรรม
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่ งขัน ไม่ น้อยกว่ า 5 คน
ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สนิ ้ สุด

