
       

โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาการจัดการ” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑. ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ    
๒. ชื่อโครงการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรม มหกรรมวัฒนธรรมพื้นถิ่น MS Cover Dance Contest ๒๐๑๙ 
 

๓. หลักการและเหตุผล  
ศิลปวัฒนธรรม เป็นการแสดงท่ีสะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงท่าและ

ท่วงท านอง ลีลาการร้องการเล่นการบรรเลงท่ีเป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะท่ีแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาทางด้าน
ศิลปะการแสดงของไทย การแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะด้านร้อง เล่น เต้น ร า ถูกอิทธิพลของ
ชาติตะวันตก เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ท าให้ค่านิยมของเยาวชนและวัยรุ่นไทยเปล่ียนไปตามกระแสของต่างชาติและไม่
สนใจ ศิลปวัฒนธรรมของไทย ท่ีในปัจจุบันมีผู้นิยมและให้ความสนใจเพียงบางส่วนเท่านั้น    
  ในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมของไทย เพื่อ
เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ดังเห็นได้จากหลายหน่วยงานรณรงค์ให้เยาวชนหันมาให้ความส าคัญ การแสดง
ความสามารถ การประกวดแข่งขันต่าง ๆ ท้ังการร้องเพลงลูกทุ่ง การละเล่นของแต่ละภูมิภาค การเต้นร าพื้นบ้าน การร า
นาฏศิลป์ เป็นต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดง ความสามารถ 
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย           
 จึงจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาการจัดการ โดยจัดการประกวด มหกรรมวัฒนธรรมพื้นถิ่น MS 
Cover Dance Contest ๒๐๑๙ เพื่อเป็นเวทีแก่นักเรียน นักศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถ ทางด้านการร้อง เล่น เต้น ร า ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ต่อไปในอนาคต 
  ในการจัดการในครั้งนี้คณะวิทยาการจัดการพิจารณาเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมไทย จึงได้จัดโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมข้ึนโดยได้จัดให้มีการแข่งขันการแสดงประเภท ร้อง เล่น เต้น ร า โดยมุ่งเน้นในระดับ นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนหันมาให้ความส าคัญกับศิลปวัฒนธรรมของไทย 

 
๔. วัตถุประสงค์ 
   ๔.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปะการแสดงวัฒนธรรมของไทย 
   ๔.๒ เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา ต่ืนตัวและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทย 
   ๔.๓ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
 



       

ก าหนดการโครงการ สืบสานวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 
“การประกวด มหกรรมวัฒนธรรมพื้นถิ่น MS Cover Dance Contest ๒๐๑๙” 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)  

อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น. - ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดและผู้ร่วมงาน (บริเวณอาคารศูนย์ประชุมและ 

นิทรรศการนานาชาติ) 
๐๙.๓๐-๐๙.๔๕ น. - กล่าวรายงานโครงการ โดย ผศ.ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

- พิธี เปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการประกวด
วัฒนธรรมไทยส่ีภาค ครั้งท่ี ๒ โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ อธิการบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น. - การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ ชุดท่ี ๑                                              
๑๐.๐๐-๑๒.๑๐ น. - แนะน าคณะกรรมการตัดสิน                           
๑๐.๑๐-๑๑.๐๐ น. - การประกวด Cover Dance ศิลปวัฒนธรรมไทย ล าดับท่ี ๑-๕                       
๑๑.๐๐-๑๑.๑๐ น. - การแสดงดนตรีจากวงดนตรีรับเชิญ                          
๑๑.๑๐-๑๒.๐๐ น. - การประกวด Cover Dance ศิลปวัฒนธรรมไทย ล าดับท่ี ๖-๑๐                       
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. - การแสดงจากนักร้องรับเชิญ                                               
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น.         - การแสดงวัฒนธรรมไทย ชุดท่ี ๒                            
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. - การประกวด Cover Dance ศิลปวัฒนธรรมไทย ล าดับท่ี ๑๐-๑๕                        
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. - การแสดงวัฒนธรรมไทย ชุดท่ี ๓                           
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. - การแสดงดนตรีจากวงดนตรีรับเชิญ                           
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. - ประกาศผลการ“การประกวด Cover Dance ศิลปวัฒนธรรมไทย” พร้อมมอบโล่                            
                                 รางวัลและเกียรติบัตรให้แกผู้่เข้าประกวดและตัวแทนโรงเรียนของผู้ได้รับรางวัลฯ  
                                 โดย ผศ.ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  
 
หมายเหตุ***ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 



       
เกณฑ์การประกวด มหกรรมวัฒนธรรมพื้นถิ่น MS Cover Dance Contest ๒๐๑๙ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

--------------------------------------------------------------- 

๑. การประกวด มหกรรมวัฒนธรรมพื้นถ่ิน MS Cover Dance Contest ๒๐๑๙ มีดังนี้ 
๑.๑ ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และระดับอุดมศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี 
๑.๒ การแสดง MS Cover Dance Contest  ทีมนักแสดงต้องสอดแทรกเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรมไทยพื้น
ถิ่นในการแสดงท้ังหมดหรือช่วงใดช่วงหนึ่งของการแสดง 
๑.๓ ระยะเวลาในการแสดงไม่เกิน ๑๐ นาที ต่อ ๑ ชุดการแสดง 

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 ๒.๑ เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับอุดมศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี 

๒.๒ ต้องไม่เป็นนักแสดงหรือนักศิลปะการร้อง เล่น เต้น ร า สังกัดค่าย ส านัก หรือศูนย์วัฒนธรรมใด ๆ 
๒.๓ สมัครเป็นทีมในแต่ละทีมต้องมีสมาชิกไม่ต่ ากว่า ๕ คนและไม่เกิน ๑๐ คน ชาย-หญิง หรือผสมผสานได้ 

๓. เกณฑ์การประกวด 
๓.๑ ทีมผู้เข้าประกวดต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ชุดการแสดงท่ีจะใช้ในการแสดงในวันแข่งขันจริง 

โดยบันทึกลงแผ่น ซีดี ส่งมาให้คณะกรรมการจะพิจารณารอบแรก โดยจะประกาศผลทีมท่ีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ภายในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หรือแจ้งความประสงค์ขอน ามาในวันแข่งขันในกรณีท่ีผ่านรอบคัดเลือก 

๓.๒ รอบชิงชนะเลิศ 
ทีมท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ต้องไปลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม 

๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
(ย่านมัทรี) อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมแผ่น Backing Track เพลงท่ีจะใช้ประกอบในการประกวด 
จ านวนทีมละ ๑ เพลง (ไม่ก าหนดเกณฑ์การเลือกเพลง) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

๑. ทักษะการเต้น ระเบียบร่างกาย และความพร้อมเพรียง  ๒๕ คะแนน 
๒. การถ่ายทอดอารมณ์และความพร้อมเพรียงในการแสดง  ๒๐ คะแนน  
๓. ความคิดสร้างสรรค์      ๑๕ คะแนน 
๔. เครื่องแต่งกาย      ๑๕ คะแนน 
๕. ภาพรวมการแสดง      ๑๐ คะแนน 
๖. การให้ความบันเทิงผู้ชม     ๑๐ คะแนน 
๗. การรักษาเวลา      ๕ คะแนน 
 
 



       
๔. การรับสมัคร 

๔.๑ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และ Backing Track เพลงท่ีจะใช้ร้องและใช้ประกอบการแสดงในการประกวด
รอบคัดเลือก ๑ เพลง มาท่ี นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  โทรศัพท์ ๐-๕๖๘๘-๒๗๐๗ หรือ 
๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๒๔๐๐ หรือ Email: panuwat.tan@nsru.ac.th ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(หากส่งไปรษณีย์ถือตามวันที่ไปรษณีย์ลงรับ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ท่ี www.ms.nsru.ac.th สามารถ
แจ้งความประสงค์สมัครทางโทรศัพท์และน าเอกสารมาในวันแข่งขันได้ 

 

๔.๒ หลักฐานการสมัคร 
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน/นกัศึกษาจ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรายช่ือสมาชิกทีม 

(๒) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว คนละ ๑ รูป 
             (๓) หนังสือรับรองจากผู้อ านวยการหรอืหัวหน้าสถานศึกษา 

 ๔.๓ ประกาศรายช่ือทีมท่ีมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด Cover Dance ศิลปวัฒนธรรมไทยรอบชิง
ชนะเลิศ ในเว็บไซต์ www.ms.nsru.ac.th ภายใน วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๕. วัน เวลาและสถานที่จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

รอบชิงชนะเลิศจะประกวดในวันศุกร์ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

๖. รางวัลการประกวด 

๑. รางวัลชนะเลิศ   รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ๑๕,๐๐๐     บาท   
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ๑๐,๐๐๐    บาท 
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ๕,๐๐๐      บาท
๔. รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล             รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร   ๑,๐๐๐         บาท 

         รวมเงินรางวัล ๓๒,๐๐๐ บาท 

 

*** หมายเหตุ : สถานศึกษาท่ีผ่านเข้าร่วมการประกวดรอบสุดท้าย จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และทางโรงเรียน
สามารถแจ้งความประสงค์จัดต้ังบูธวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานของนักเรียนนักศึกษาได้ภายในงานเป็นการเผยแพร่
กิจกรรมของทางสถานศึกษาได้ สถานศึกษาใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ี นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 
ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  

โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๒๔๐๐ 

 

***หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่ส้ินสุด

http://www.educ.su.ac.thà¸ à¸²à¸¢à¹ƒà¸™à¸§à¸±à¸™à¸—à¸µà¹ˆ/


       

ใบสมัคร 

การประกวด มหกรรมวัฒนธรรมพื้นถิ่น MS Cover Dance Contest ๒๐๑๙ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
********************************************** 

๑ สมัครเข้าประกวดประเภท 

ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา
ไม่เกินระดับปริญญาตรี 

๒. ข้อมูลส่วนตัว 

ช่ือผู้สมัคร  นาย/นางสาว  ................................................นามสกุล............................................................(หัวหน้าทีม)  

ช่ือทีม................................................................................................................................................................................ 

ก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน  ....................................... ช่ือสถานศึกษา................................................................................... 

ท่ีอยู่สถานศึกษา  ........................................................................................  ต าบล........................................................ 

อ าเภอ ...................................... จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์ ........................................ 

โทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก .............................................. ID Line (ถ้ามี).................................................................. 

ช่ืออาจารย์ผู้ฝึกสอน ......................................................................โทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก .................................... 

ID Line (ถ้ามี).................................................................................................................................................................. 

๒. เพลงหรือการแสดงที่ใช้ในการแข่งขัน (จ านวน ๑ เพลง/๑ชุด) 
ช่ือเพลง ........................................................................ช่ือชุดการแสดง.................................................................. 

ศิลปินต้นฉบับ ......................................................................................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีกรอกในใบสมัคร และหลักฐานท่ีแนบมาพร้อมนี้ เป็นความจริงทุกประการ 

หากคณะกรรมการฯจัดการแข่งขันตรวจพบในภายหลังว่าข้อมูลใดเป็นเท็จ จะถือว่าการสมัครในครั้งนี้ถือเป็นโมฆะ 
ท้ังนี้ข้าพเจ้าขอยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการว่าถือเป็นที่ส้ินสุด 

 

(ลงช่ือ)........................................................ผู้สมัคร                          (ลงช่ือ)............................................................ 

(....................................................................)                                   (.................................................................) 

ลงวันท่ี.....................................................                                           หัวหน้าสถานศึกษา/ผู้มีอ านาจรับรอง  

                                                                                                   ประทับตราสถานศึกษา 
 
 

 
รูปถ่าย   

ขนาด ๑”  
หรือ ๒” 



       
                    ใบสมัคร (เพ่ิมเติม) 

    การประกวด มหกรรมวัฒนธรรมพื้นถิ่น MS Cover Dance Contest ๒๐๑๙  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                            ********************************************** 

ช่ือทีม ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสมาชิก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(ลงช่ือ)........................................................ผู้สมัคร 

(....................................................................) 
                                              ลงวันท่ี..................................................... 


