
 
เอกสารสาํหรบัการสมัคร Category B: PERFORMANCE PROPOSAL COMPETITION 

1. ใบสมคัร โดยสมคัรที�  www.pgvim.ac.th/musicfestival 

2. ชื�อวง รายชื�อสมาชกิ ประวัติของวงและสมาชกิ การศกึษา ประสบการณ ์และตําแหนง่ในวง 

3. วัน/เดือน/ป� เกิด และเลขบัตรประจําตัวประชาชน  

4. รูปทีม คุณภาพสูง เพื�อใชใ้นการประชาสมัพันธ ์(ความละเอียดไมต่�ากว่า 1,200 x 960 pixel) 

5. ไฟล์ Proposal ฉบับสมบูรณ ์

*หมายเหต ุ 
● ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท ต่อโครงการ โดยจ่ายผา่น ธนาคารกรุงไทย  

เลขที�บัญชี 157-012-9452 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (แนบหลักฐานการชําระเงินพร้อมกับใบสมัคร) 
● หากผา่นเข้ารอบชิงชนะเลิศ ต้องนําแผนธุรกิจเล่มจริงให้แก่กรรมการจํานวน 5 ชุด 

รางวัล  

รางวัลชนะเลิศ  60,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ�ง  45,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  30,000 บาท 

รางวัลพเิศษ  5,000 บาท จํานวนสองรางวัล 

Performance Fee สําหรับวงที�เขา้รอบการแสดงแต่ไมไ่ด้รบัรางวัล จํานวน 10,000 บาท  

วันและเวลาการแข่งขัน 

ระยะเวลาการรับสมัคร  1-31 ตุลาคม 2563 

การคัดเลือกรอบที� 1  3 พฤศจิกายน 2563 

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที� 1  6 พฤศจิกายน 2563 

จับฉลากลําดับแขง่ขัน และแจกโจทย์รอบชิงชนะเลิศ  10 พฤศจิกายน 2563 (ชว่งบา่ย) 

แขง่ขันการเสนอโครงการรอบชิงชนะเลิศ   25-27 พฤศจิกายน 2563 (ชว่งบา่ย) 

ประกาศผล  27 พฤศจิกายน 2563 (ชว่งค�า) 

การแสดงดนตรี โดยศิลป�นรับเชิญ  25-27 พฤศจิกายน 2563 (ชว่งค�า) 
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เงื�อนไขการแข่งขัน 
 

1. สามารถสมคัรเป�นการแสดงเดี�ยวหรอืการแสดงกลุ่ม (ไมเ่กิน 8 คนต่อกลุ่ม) 

2. ผู้สมคัรต้องมอีายุเฉลี�ยรวมภายในทีมไมเ่กิน 30 ป� ณ วันที�สง่ใบสมคัร 

3. ต้องใช้เครื�องดนตรคีลาสสกิในการแสดงไมน้่อยกว่า 1 เครื�อง 

4. สามารถผสมผสานสื�ออื�นๆ ในการแสดงได้ 

5. โปรแกรมการแสดงต้องประกอบไปด้วยดนตรคีลาสสกิแต่สามารถเปลี�ยนแปลงการนาํเสนอในรูปแบบ

อื�น ๆ ได้ เชน่ เรยีบเรยีงใหมใ่นรูปแบบหรอืสไตล์ต่างๆ (Arrangment) การประพนัธใ์หม ่(New 

Composition) การปรบัรูปแบบในการนาํเสนอรูปแบบอื�น (Adaption) หรอืการบูรณาการรว่มกับ

ศาสตรอื์�นๆ (Interdisciplinary) เป�นต้น จํานวนไมน้่อยกว่า 1 เพลง (ความยาวไมต่�ากว่า 5 นาที) 

6. การแสดงต้องมคีวามยาวไมน่อ้ยกว่า 20 นาที แต่ไมเ่กิน 35 นาที 

7. ในการแสดงสามารถนําเสนอบทเพลงของ Ludwig Van Beethoven ในรูปแบบใดก็ได้โดยไมจํ่ากัดว่า

ต้องเป�นเพลงต้นฉบบัหนึ�งบทเพลง หากไมไ่ด้นาํเสนอบทเพลงของ Beethoven จะถูกตัดสทิธิ�ในการ

รบัรางวัล Beethoven Reimagined Prize (ผลงานที�สง่เขา้ประกวดจะต้องไมเ่คยได้รบัรางวัลจากการ

ประกวดมาก่อน) 

8. ผู้เขา้ประกวดมสีทิธิ�สง่ผลงานเขา้รว่มประกวดได้เพยีง 1 วงดนตรี เท่านั�น หากปรากฏมชีื�อซ�ากัน

มากกว่า 1 วงดนตร ีจะไมไ่ด้รบัการพจิารณาตัดสนิในทกุผลงานที�สง่เขา้ประกวด 

9. การแสดงรอบสดุท้ายจะถกูจัดขึ�นที�หอ้งสงัคีตวัฒนา อาคารอํานวยการ สถาบนัดนตรีกัลยาณวัิฒนา 

10. ผลงานที�ผูเ้ขา้ประกวดนําเสนอ ต้องไมล่ะเมดิลิขสิทธิ�ของผูอื้�น รวมถึงต้องไมก่ระทําการใดเพื�อใหไ้ด้มา

ซึ�งผลงานโดยมชิอบด้วยกฎหมาย ทั�งนี�สถาบันดนตรกัีลยาณวัิฒนา จะไมร่บัผดิชอบความเสยีหายที�

เกิดขึ�นหากเจ้าของลิขสทิธิ�ทวงถามความเป�นเจ้าของ 

11. ผู้เขา้ประกวดเป�นเจ้าของลิขสทิธิ�ในงานสรา้งสรรค์ทั�งปวงที�เกิดขึ�นในระหว่างการจัดประกวดแขง่ขนั 

โดยสถาบนัดนตรกัีลยาณวัิฒนามสีทิธิ�นาํงานสรา้งสรรค์มาทําซ�าและเผยแพรเ่พื�อประโยชน์ของ

สถาบนัดนตรกัีลยาณิวัฒนาต่อไป โดยไมคิ่ดค่าใชจ่้าย 

12. หากพบในภายหลังว่าผู้เขา้ประกวดได้ทําผิดเงื�อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ 

สถาบนัดนตรกัีลยาณิวัฒนา ขอระงับการใหร้างวัล รวมถึงการเรยีกคืนเงินรางวัลทั�งหมด 

13. เงื�อนไขอื�น ๆ นอกเหนอืจากขอ้กําหนดขา้งต้น ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการ  

โดยผลการตัดสนิของคณะกรรมการถือเป�นสิ�นสดุ 

Performance Proposal  Competition Guideline Page 2 



 
เกณฑ์การตัดสนิ 

1. Quality of Proposal - The project should demonstrate innovation in content, audience,                       

approach, and method 

● ผลงานมแีนวคิดที�โดดเด่น มคุีณภาพและสรา้งสรรค์ 

● สามารถสรา้งแรงดึงดดูใหผู้ช้มสนใจและกระตุ้นใหเ้กิดความอยากในการเขา้รว่มชมตลอดทั�ง

การแสดง 

2. The Connection between the proposed concept and the communication through                   

performance 

● ความเกี�ยวขอ้งของการแสดงต่อ concept ที�นาํเสนอ 

3. Quality of Public Relation 

● แผนการประชาสมัพนัธ ์

● คณุภาพของการประชาสมัพนัธ ์ผา่นจํานวนของผูที้�มาเขา้รว่มชมการแสดง 

วัตถปุระสงค์ของการจัดการประกวด 

เพื�อเป�น kickstart platform สาํหรบันกัดนตรคีลาสสกิในไทยใหไ้ด้แสดงผลงานสรา้งสรรค์และให ้

ผู้สมคัรได้มีความรู ้ความเขา้ใจ และเหน็ถึงความสําคัญต่อการประชาสมัพนัธ ์รวมถึงการเพิ�มมลูค่าของตนเอง

ในยุคป�จจุบนั 

กรรมการ 
1. คณุพยอม วลัยพัชรา รองกรรมการผู้จัดการ บรษัิทประชาสมัพนัธ ์ซลิเลเบลิ จํากัด  

ผูป้ระพนัธเ์นื�อรอ้งเพลงประจําประชาชาติ อาเซยี 

2. คณุสทิธิกุล บุญอิต รองประธานอาวุโส Bangkok’s International Festival of  

Dance and Music 

3. Mr. Paul Archibald Former Chairman, the London Mozart Players 

4. คณุภษูณะ ตรบุีรุษ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท รเีลทอินเตอรเ์ทรด จํากัด และนกัดนตร ี

ประจําวง the Paradise Bangkok Molam International Band 

5. คณุป�ยวัฒน์ หลยุลาภประเสรฐิ Music Director, Thailand New Music and  

Art Symposium 
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รายละเอยีดสาํหรบัรอบการอ่าน Proposal (Prescreen) 

1. รายละเอียดสาํหรบัการเขยีน Proposal  

● Idea Background: ที�มา ความสาํคัญ และความเกี�ยวเนื�องกับ หวัข้อ 

“The Future of Classical Music in Thailand: Promoting Music Performance” 

● Concept ของการแสดงและวิธกีารนาํเสนอ 

● รายการเพลงที�แสดงและความเกี�ยวขอ้งกับ Concept ของการแสดง 

● อุปกรณแ์ละเครื�องดนตรทีี�ต้องใช้ 

● กลุ่มเป�าหมาย 

● แนวทางการโปรโมทการแสดงของตนเอง 

● เป�าหมายของจํานวนผู้ชมที�คาดหวัง 

● งบประมาณที�จะใชใ้นการดําเนนิการ 

● รายชื�อสมาชิกและหนา้ที� 

2. รายละเอียดการนาํเสนอ Proposal ในรูปแบบ Video* ในระยะเวลาไมเ่กิน 3 นาที   

โดยประกอบไปด้วย  

● Concept ของการแสดง 

● รายการเพลงที�แสดงและความเกี�ยวขอ้งกับ Concept ของการแสดง 

● อุปกรณแ์ละเครื�องดนตรทีี�ต้องใช้ 

● แนวทางการโปรโมทการแสดงของตนเอง 

● งบประมาณที�จะใชใ้นการดําเนนิการ 

*การสง่ Video ใหส้ง่ด้วยวิธกีารแนบ link (ที�ถูก upload ไว้ในบน Google Drive หรอื OneDrive) โดยที�จะต้อง                     

เป�ดเป�นสาธารณะให ้Download ได้ ตั�งแต่วันที�สมัคร จนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 

 

รายละเอยีดสาํหรบัรอบ Presentation & Performance (รอบชิงชนะเลิศ) 

1. โครงการที�ผา่นรอบการอ่าน Proposal จะต้องมาทําการแสดงที� หอ้งสงัคีตวัฒนา อาคารอํานวยการ 

สถาบนัดนตรกัีลยาณิวัฒนา โดยจะต้องทําการแสดงในระยะเวลาระหว่าง 20 ถึง 35 นาที 

2. สง่เล่มโครงการฉบบัปรบัแก้ (ถ้าม)ี จํานวน 5 ชุด 
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ติดต่อ สถาบนัดนตรกัีลยาณิวัฒนา 

2010  ซอย อรุณอมรนิทร ์36  ถนนอรุณอมรนิทร ์ แขวงบางยี�ขนั  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  10700 

โทร : 02-447-8597 ต่อ 3101  

Email: musicfestival@pgvim.ac.th  

Web: www.pgvim.ac.th/musicfestival 

Facebook: www.facebook.com/PGVIM.Festival/ 
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