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โครงการประกวดบทเพลงมูลนธิิคุณพอเรยในดวงใจ 
จัดโดยมูลนธิิคุณพอเรย  

หลักการและเหตุผล 
 มูลนิธิคุณพอเรยเปนองคกรการกุศลที่ไดรับการยอมรับทั้งในและตางประเทศมาอยางยาวนาน ดวยการ
ดําเนินงานดานเด็กกําพรา และคนพิการที่ขณะน้ีทางมูลนิธิฯ ไดใหการดูแลแกเขาเหลานั้นจํานวน ๘๕๐ คน โดย
อาศัยแรงผลักดันจากหนวยงานทุกภาคสวนใหการชวยเหลืออยางเข็มแข็งมาโดยตลอด และเพื่อเปนการสงเสริมงาน
ดานประชาสัมพันธ โครงการประกวดบทเพลงมูลนิธิคุณพอเรยในดวงใจนี้เกิดข้ึนจากความต้ังใจของมูลนิธิฯ เพื่อเปด
โอกาสใหกับผูที่รักในเสียงเพลง กลุมเครือขายทางดนตรี บุคคลทั่วไป ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของมูลนิธิฯ ให
เกิดการเรียนรู ใสใจ อีกทั้งใหเปนที่แพรหลายผานบทเพลงอันทรงคุณคานี้ตอไป 
 
วัตถุประสงค  

๑. เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปไดมีสวนรวมในการสงเสริมงานประชาสัมพันธของมูลนิธิคุณพอเรย ใหเปนที่รู
มากยิ่งข้ึน 

๒. เพื่อ เปนการเ ชิดชู เกียรติ  และรําลึกถึง คุณงามความดีของคุณพอเรย  ที่มีตอ เ ด็กและคนพิการ  
ผูยากไร  

๓. เพื่อเปนการเปนการคัดเลือกบทเพลงใหมๆ ใชในการดําเนินงานของงานประชาสัมพันธตอไป 
 

คณะกรรมการดําเนินโครงการฯ และคณะกรรมการตัดสิน 
๑. บาทหลวงภัทรพงศ ศรีวรกุล                   ประธานโครงการฯ  
๒. บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี                   ประธานท่ีปรึกษาโครงการฯ 
๓. อาจารยสุภรธรรม มงคลสวัสด์ิ                ที่ปรึกษาโครงการฯ  
๔. นางสาววิมลรัตน สิงหนิกร                     ผูจัดทําโครงการฯ  
๕. อาจารยศักด์ินิรันดร จิตตสม (อ.อูด) ผูทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนดนตรีสยามกลการ พัทยา  
๖. พีรพัฬน สวัสด์ิมูล (พี สะเดิด) นักรองลูกทุงมืออาชีพ (กําลังประสานงาน) 
๗. นักแตงและประพันธเพลงมืออาชีพ (กําลังประสานงาน) 
๘. พีรยา แดงประสิทธิ์ ดารานักแสดง  

 
กลุมเปาหมาย  
  คณะครู อาจารย นักเรียน เครือขายดนตรี ประชาชนทั่วไปที่สนใจจากทั่วประเทศ 
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วัน / เวลา / สถานที่การจัดงาน 

๑. ประชาสัมพันธโครงการประกวดบทเพลงมูลนิธิคุณพอเรยในดวงใจระหวางเดือนเมษายน –สิงหาคม 
๒. จัดการแถลงขาวอยางเปนทางการในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารวัฒนาทร  

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พัทยา จังหวัดชลบุรี  
๓. ตัดสินคัดเลือกโดยคณะกรรมการในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมเล็กศูนยจัดหางานมูลนิธิ

พระมหาไถเพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา จังหวัดชลบุรี  
๔. ประกาศผลรางวัลในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผาน www.mahatai.org   
๕. มอบรางวัลอยาง เปนทางการในวัน ศุกรที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ในงาน  “๑๐  ป  คุณพอ เรย ”  

ณ มูลนิธิพระมหาไถเพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

หลักเกณฑการประกวดบทเพลง “คุณพอเรย ในดวงใจ” 
๑. คุณสมบัติและหลักเกณฑการสงบทเพลงเขาประกวด 

๑.๑ ผูสงบทเพลงเขาประกวดสามารถสงไดในนามบุคคล หรือคณะบุคคลโดยไมจํากัด 
๑.๒ การประกวดไมจํากัดแนวเพลงใดๆ  
๑.๓ การประกวดและการใหรางวัลรวม ๖ รางวัล 
- รางวัลยอดเย่ียม ๑ รางวัล จะไดรับรางวัลเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท  พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
- รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 

๒. กรอบการพิจารณาบทเพลงที่จะสงเขาประกวด 
๒.๑ เปนบทเพลงที่แตงข้ึนใหมทั้งเนื้อรองและทํานอง 
๒.๒ เปนบทเพลงที่ไมเคยเผยแพรที่ใดมากอน 
๒.๓ เนื้อหาของบทเพลงตองสอดคลองกับ “คุณพอเรย ในดวงใจ”  
๒.๔ ภาษาที่ใชในบทเพลง ตองเปนภาษาที่สุภาพ สละสลวย  
๒.๕ บทเพลงที่สงเขาประกวดตองสามารถเขาถึงประชาชนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย เนื้อหาและทํานองจดจํา

งาย และสามารถใชไดทุกยุคทุกสมัย 
๒.๖ ความยาวในการขับรองและบรรเลงไมเกิน ๕ นาที 
๒.๗ คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 
 
 

http://www.mahatai.org/
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๓. การรับสมัคร และการตัดสิน 
๓.๑ ผูสงผลงานเขารวมการประกวดตองกรอกแบบฟอรมการรับสมัครใหครบถวน โดยแนบรูปถายขนาด ๒ 

นิ้ว จํานวน ๑ รูป พรอมสําเนาบัตรประชาชน โดยโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซต www.mahatai.org หรือรับ
แบบฟอรมดวยตัวเองไดที่ ฝายประชาสัมพันธ มูลนิธิคุณพอเรย ๔๔๐หมู ๙ ถนนสุขุมวิท กม.๑๔๕ พัทยา ชลบุรี 
๒๐๒๖๐ โทรศัพท ๐๘๑-๕๖๒-๙๕๔๑  

๓.๒ ภายในซองที่สงผลงานเขาประกวดตองมีรายละเอียดดังนี้ 
๓.๒.๑ กําหนดใหบันทึกเสียงขับรอง และทํานองอยางมีคุณภาพ ลงบนแผนซีดีจํานวน ๒ แผน  

แผนแรกใหระบุชื่อเพลง พรอมผูแตงเนื้อรองและทํานองบนแผนซีดี สวนแผนที่ ๒ ระบุเฉพาะชื่อเพลงบนแผนซีดีและ
ความยาวของเพลง แตไมตองระบุชื่อผูแตง 

๓.๒.๒ ในซีดีทั้ง ๒ แผน ใหมีเฉพราะเสียงขับรองพรอมทํานองเทานั้น   
๓.๒.๓ สงเนื้อเพลงที่ขับรอง ดวยการพิมพใหอานงายชัดเจน จํานวน ๒ ชุด โดยใหระบุชื่อเพลงอยางชัดเจน  
๓.๒.๔ ใบสมัครที่กรอกขอความเรียบรอยพรอมรูปถาย สําเนาบัตรประชาชน หากมีผูรวมแตงเพลงหลายคน

ใหสงใบพรอมหลักฐานใหครบทุกคนๆ ละ ๑ ชุด  
๓.๒.๕ เอกสารและแผนซีดีทั้งหมดใหบรรจุในซองเดียวกัน และจาหนาซองถึง ฝายประชาสัมพันธ มูลนิธิคุณ

พอเรย ตามที่อยูในขอ ๓.๑ 
๓.๒.๖ สงผลงานไดต้ังแตวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  
- กรณีสงดวยตนเองถือการลงตราประทับของฝายประชาสัมพันธเปนสําคัญ 
- กรณีสงทางไปรษณีย ถือการลงตราประทับของที่ทําการไปรษณีย ตนทางเปนสําคัญ 

 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อเติมไดที่วิมลรัตน สิงหนิกร (ตอม) ๐๘๑-๕๖๒-๙๕๔๑ 

 

http://www.mahatai.org/

