
 
 

ประกวดประพันธ�เพลง “ครบรอบ 150 ป� 
ของการก�อตั้งคณะธดิาแม�พระองค�อุปถัมภ� 1872-2022” 

 

เนื่องในโอกาสครบ 150 ป�ของการก�อตั้งคณะธิดาแม�พระองค�อุปถัมภ� ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2565 (ค.ศ. 
2022) ซิสเตอร�คณะธิดาแม�พระองค�อุปถัมภ� (ซิสเตอร�ซาเลเซียน)  ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิษย�เก�า
และบุคคลท่ัวไป ส�งผลงานเข>าร�วมประกวดการประพันธ�เพลง โอกาสครบ  150 ป�  
 

หัวข>อ  
“พระมารดามารีย�ทรงดําเนินไปมาในบ>านหลังนี้”1   ซ่ีงได�รับแรงบันดาลใจจากคําพูดของนักบุญยอห�น บอสโก           
ผู�ก!อต้ังคณะธิดาแม!พระองค�อุปถัมภ� มาเดอร�อีวอง แรงกว.อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม!พระองค�อุปถัมภ� ได�ให�
คําอธิบายไว�ว!า “ "บ>าน" หมายถึงโลกท่ีพระมารดามารีย�ทรงประทับอยู�และเดินไปกับเรา2 คํ้าจุนเราในภารกิจของการ
ให(การศึกษาอบรมแก�เยาวชนคนหนุ�มสาว แสดงถึง "วิสัยทัศน�" และความเชื่อม่ันท่ีฝ1งรากอยู�ในความเชื่อและในพระพร
พิเศษซาเลเซียนและในประสบการณ�ชีวิต...” 

 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือใช�บทเพลงประกอบกิจกรรมต!าง ๆ ของการเตรียมฉลองและการฉลอง 150 ป8 (1872-2022) ของการ

ก!อต้ังคณะธิดาแม!พระองค�อุปถัมภ� (ซิสเตอร�ซาเลเซียน) 
2. เพ่ือสร�างการมีส!วนร!วมระหว!างนักเรียน นักศึกษา นิสิต ศิษย�เก!า และบุคคลท่ัวไป สําหรับการเฉลิมฉลอง 

150 ป8ของการก!อต้ังคณะท่ีมีความหมาย 
 

กรอบแนวคิดของการประพันธ� 
1. บทเพลงท่ีแต�ง มีเนื้อหาเก่ียวกับเอกลักษณ�ของคณะธิดาแม!พระองค�อุปถัมภ� แรงบันดาลใจของการก!อ           

ต้ังคณะ และเก่ียวกับการครบรอบ 150 ป8ของการก!อต้ังคณะ 
2. ภาษาท่ีใช�มีความเหมาะสมกับยุคสมัยและร!วมสมัย และมีคําร�องในภาษาต!าง ๆ (neolatine) 
3. เพลงจะต�องง!ายท่ีจะคุ�นหูและแปลเปJนภาษาต!าง ๆ ได�ง!าย 
4. เปJนเพลงเฉพาะอย!างยิ่งสําหรับเยาวชนคนหนุ!มสาว 

 

เง่ือนไขการประพันธ� 
1. รับสมัคร ผู�เข�าร!วมแข!งขัน ทุกเพศ ทุกวัย 

                                                           

1
 นํามาจากตอนท่ีนักบุญยอห�น บอสโก ไปเยือนนิสซาในเดือนสิงหาคม 1885 (cf MB.XVII, 557 และบันทึกเหตุการณ�ของคณะเล!ม 5 หน�า 51-

52) 
2 “เรา” หมายถึง สมาชิกคณะธิดาแม!พระองค�อุปถัมภ�(ซิสเตอร�ซาเลเซียน) 



2. เนื้อเพลง ท่ีแต!งข้ึนมาใหม!ท้ังหมด และสอดคล�องกับหัวข�อท่ีกําหนด (ผู(สมัครเข(าร�วมกิจกรรมต(องสร(างสรรค�
ผลงานท่ีส�งเข(าประกวดด(วยตนเอง และต(องไม�เป8นการทําซํ้าดัดแปลง ลอกเลียน หรือละเมิดลิขสิทธ�อันเป8น
ทรัพย�สินทางป1ญญาใด ๆ ของผู(อ่ืนทุกกรณี) 

3. ภาษาท่ีใช>ในการประพันธ�และมีความเหมาะสมกับยุคสมัย  
a. ภาษาไทย   
b. ภาษาอังกฤษ  

4. ความยาวของเพลง เม่ือรวมกับทํานองแล�ว ต�องไม!น�อยกว!า 3 นาที และไม!มากกว!า 5 นาที 
5. ทํานองเพลง จะต>องเปDนทํานองท่ีแต�งข้ึนมาใหม�ท้ังหมด ไม!จํากัดการใช�ประเภทและจํานวนเครื่องดนตรี

บรรเลงประกอบเนื้อเพลง 
6. เพลงท่ีชนะการประกวดจะเปJนเพลงครบรอบ 150 ป8ของคณะธิดาแม!พระองค�อุปถัมภ� (ธมอ.)  และจะใช�

สําหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจัดข้ึน ด�วยเหตุนี้จึงจะต�องเซ็นสัญญาเพ่ือใช�เพลง (ดูภาคผนวก A) (ผลงานท่ีส�งเข(า
ประกวดท้ังหมดถือเป8นลิขสิทธิ์ของคณะ) 

7. ผู(สมัครเข(าร�วมกิจกรรมตกลงอนุญาตให(คณะฯ เป8นผู(ทีสิทธิ์ใช( และเผยแผ� เนื้อร(องและทํานองเพลงท่ีส�งเข(า
ประกวดท้ังหมดแต�เพียงผู(เดียว เช�น จัดทําข้ึนเป8นสิ่งบันทึกเสียง ท้ังแบบตัวอย�าง (Demo) และต(นฉบับ 
(Master Recording) โดยผู(เข(าประกวดจะไม�นําไปใช(หรืออนุญาตให(บุคคลอ่ืนนําไปใช(หรือเผยแพร�ไม�ว�าใน
กรณีใด ๆ ท้ังนี้ สิ่งบันทึกเสียงท้ังหมดท่ีจัดทําข้ึนให(เป8นลิขสิทธ�และสิทธิเสร็จเด็ดขาดของผู(จัดการประกวด
โครงการฯ และสามารถนําไปใช(ได(โดยไม�ต(องขอ อนุญาตผู(เป8นเจ(าของผลงานส�งเข(าประกวดอีกตลอดไป  
 

กําหนดการ 

1. ส�งผลงานและใบสมัคร ทาง Email ภายในวันท่ี 24 เมษายน  2563 
2. กรรมการคัดเลือก ตัดสินผลงาน และประกาศผลงานรางวัลท่ีชนะเลิศและ

รองชนะเลิศอันดับ 1 วันท่ี  10 พฤษภาคม  2563 ท่ี www.fma.or.th 
“การประกวดเพลง 150 ป� ธมอ.” 

 

เกณฑ�ในการตัดสิน  
1. การสื่อความหมาย และความคิดสร�างสรรค� 
2. ความถูกต�องทางด�านภาษา และเหมาะสมกับยุคสมัย 
3. เนื้อหาของเพลงมีความสอดคล�องกับหัวข�อและวัตถุประสงค�ของการจัดการประกวด 
4. ทํานองเพลงท่ีเหมาะกับโอกาสของการเฉลิมฉลอง 

 
การส�งผลงาน 

1. การส!งเพลงเข�าประกวดจะต�องเปJน คอร�ด (ACCORDI) และ / หรือ โน�ตเพลง (SPARTITO) 
2. ในกรณีท่ีส!งผลงานเปJนกลุ!ม จะต�องส!งตัวแทนหนึ่งคนเพ่ือกรอกแบบฟอร�มการลงทะเบียน ตามระเบียบอย!าง

ระมัดระวัง (ดูภาคผนวก A) (รายละเอียดได(ระบุท่ีใบสมัครแล(ว) 



3. ส!งใบสมัครพร�อมผลงานได�ท่ี Email: csthaifma@fma.or.th โดยข้ึนต�นหัวข�ออีเมลด�วย [Song Contest 
FMA]  พร�อมแนบไฟล� 
o เสียง ในรูปแบบ .mp3  
o เนื้อเพลงและคอร�ด ในรูปแบบ .PDF 

รางวัล 
1. รางวัลชนะเลิศ จะได�รับเงินรางวัลจํานวน 15,000  บาท พร�อมด�วยเกียรติบัตรและของท่ีระลึก 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได�รับรับเงินรางวัลจํานวน 9,000 บาท พร�อมด�วยเกียรติบัตรและของท่ีระลึก 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได�รับเงินรางวัลจํานวน 5,000 บาท พร�อมด�วยเกียรติบัตรและของท่ีระลึก 
 
ผลงานท่ีชนะเลิศ  

- ผลงานท่ีได�รับรางวลัจะถือเปJนลิขสิทธิ์ของคณะ 
- ผลงานท่ีชนะเลิศจะถูกนําเสนอเข�าประกวดระดับโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ใบสมัครเข>าร�วมประกวดการประกวดการแต�งเพลง 

โอกาสครบรอบ 150 ป�ของการก�อตั้งคณะธดิาแม�พระองค�อุปถมัภ� (ซิสเตอร�ซาเลเซียน) 
 

ด.ญ/ด.ช/นาย/นาง/นางสาว…………………………….…………….……………นามสกุล.……….…………………………………….. 
วัน/เดือน/ป8เกิด....…………………………….…………….………อายุ....………………………….……………….…………….………….. 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………………………………………………………………………………………………... 
ท่ีอยู!....………………………...…หมู!..................ถนน............................................แขวง/ตําบล....................................... 
เขต/อําเภอ....…………………………………จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย�..................................... 
เบอร�โทรติดต!อ....…………….................…………..…E-mail......................................................................................... 
 
กําลังศึกษา ชื่อสถานศึกษา....…………………….…...........................................................ชั้นป8.................................... 
คณะ....……………....................................…………..…สาขาวิชา.................................................................................. 

 
ทํางาน ชื่อสถานท่ีทํางาน....….........………….............................................................................................................. 
ตําแหน!ง....…………….…............................................................แผนก/ฝpาย............................................................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด....……………....................................………....................................…………………..…...................... 
เบอร�โทรติดต!อ....……………................. E-mail..................................................... ID-Line ………………………………. 
 

ข�าพเจ�าได�ทราบรายละเอียดในหลักเกณฑ�การประกวดแต!งเพลงโอกาสครบรอบ 150 ป8ของคณะธิดาแม!พระองค�
อุปถัมภ� (ซิสเตอร�ซาเลเซียน) เปJนท่ีเข�าใจ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ�การประกวดทุกประการ รวมท้ังขอรับผิดชอบ
ด�านลิขสิทธิ์ของข�อมูลทุกชนิดในผลงาน และยินยอมให�ผู�จัดการประกวดนําผลงานของตนไปใช�เพ่ือการเผยแผ!ได� 

 
ขอรับรองว!าเปJนผลงานของข�าพเจ�าจริง  
......................................................... ลงชื่อเจ�าของผลงาน 
(................................................................) 

 
วันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. ................... 
 



 
 
 

สมาชิกทีม  
1. ชื่อ...................................... สกุล ..........................อายุ .................... E-mail ……………………………….. 

โทรศัพท�………………………….. ID – Line ………………………………………. 
2. ชื่อ...................................... สกุล ..........................อายุ .................... E-mail ……………………………….. 

โทรศัพท�………………………….. ID – Line ………………………………………. 
3. ชื่อ...................................... สกุล ..........................อายุ .................... E-mail ……………………………….. 

โทรศัพท�………………………….. ID – Line ………………………………………. 
4. ชื่อ...................................... สกุล ..........................อายุ .................... E-mail ……………………………….. 

โทรศัพท�………………………….. ID – Line ………………………………………. 
5. ชื่อ...................................... สกุล ..........................อายุ .................... E-mail ……………………………….. 

โทรศัพท�………………………….. ID – Line ………………………………………. 
6. ชื่อ...................................... สกุล ..........................อายุ .................... E-mail ……………………………….. 

โทรศัพท�………………………….. ID – Line ………………………………………. 
7. ชื่อ...................................... สกุล ..........................อายุ .................... E-mail ……………………………….. 

โทรศัพท�………………………….. ID – Line ………………………………………. 
8. ชื่อ...................................... สกุล ..........................อายุ .................... E-mail ……………………………….. 

โทรศัพท�………………………….. ID – Line ………………………………………. 
9. ชื่อ...................................... สกุล ..........................อายุ .................... E-mail ……………………………….. 

โทรศัพท�………………………….. ID – Line ………………………………………. 
10. ชื่อ...................................... สกุล ..........................อายุ .................... E-mail ……………………………….. 

โทรศัพท�………………………….. ID – Line ………………………………………. 
 

 
สรุป เนื้อเพลงพอสังเขป 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 



........................................................................................................................................................................... 
 


