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ระเบียบการแข่งขัน 

“โครงการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง Music For The King 2017” 
วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ เวทีโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

จัดโดย ชมรมดนตรีสากล สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
********************************************** 

 
1. ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้แข่งขัน 
 1.1  ผู้แข่งขันทีมละ 3 - 5 คน ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือแต่ละทีม
สามารถน านักศึกษาต่างสถาบันในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมทีมได้ไม่เกิน 2 คน  
 1.2  ผู้แข่งขันทุกคนต้องมีบัตรประจ าตัวนักศึกษาแสดงต่อคณะกรรมการก่อนการแข่งขัน 
 1.3  ผู้แข่งขันในแต่ละทีมต้องแต่งกายสุภาพเหมาะสม 

2. เงินรางวัล  
 รางวัลชนะเลิศ  3,000 บาท ( พร้อมเกียรติบัตร )  1 รางวัล 
 รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท ( พร้อมเกียรติบัตร )  1 รางวัล 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท ( พร้อมเกียรติบัตร )  1 รางวัล 

3. ก าหนดการแข่งขัน 
 3.1 เปิดรับสมัครและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานตามที่ก าหนดให้เรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน                        ถึง 
1 ธันวาคม 2560 ณ งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี          ในวัน
และเวลาราชการ หรือโทรสาร 0–7431 - 7181 หรือ e – mail = djomm2010@hotmail.co.th หรือดาวน์โหลดใบ
สมัครและระเบียบการแข่งขันได้ที่ http://inded.rmutsv.ac.th  
 3.2 ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2560  เวลา 12.30 – 13.00 น. ณ 
เวทีโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 3.3 เริ่มการแข่งขัน เวลา 13.30 น.  ในวันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2560   

4.  กติกาการแข่งขัน 
 4.1  จ านวนนักดนตรีในทีมประกอบด้วยผู้เล่น ไม่เกิน 5 คน ตามข้อบังคับเกี่ยวกับผู้แข่งขัน ข้อ 1. 
 4.2  เพลงที่ใช้แข่งขันประกอบด้วย 2 เพลง คือ 
  -  เพลงที่สื่อความหมายถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 1  เพลง 
  -  เพลงตามความถนัด    1  เพลง 
    -  Sound Check    1  เพลง   (ไม่มีผลต่อคะแนน) 
 4.3  เวลาที่ใช้ประกวด ไม่เกิน 15 นาที ต่อวง จับเวลาตั้งแต่เริ่ม Sound Check 
 4.4  การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
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5. เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 
 5.1 ความสัมพันธ์ในวง 20 คะแนน  พิจารณาด้านคุณภาพเสียง ประกอบด้วยความแม่นย าของระดับเสียง 
การปฏิบัติเสียงโน้ตสั้น – ยาว อย่างชัดเจน การเน้นน้ าหนักดัง – เบา การประสมประสานดนตรี 
 5.2 การใช้เสียงร้อง 20 คะแนน  พิจารณาจากวิธีการ เทคนิคการขับร้อง การหายใจ การแบ่งวรรคตอน   
การออกเสียงสระ – พยัญชนะ ชัดเจน การเป็นตัวเอง 
 5.3 ทักษะการแสดงออก 20 คะแนน  พิจารณาจากการเล่นดนตรีด้วยความคล่องแคล่ว ช านาญการ (พ้ืนฐาน
การดนตรี + การเล่น +  ความคิดสร้างสรรค์+ อารมณ์) การกล้าแสดงออก มีความมั่นใจมีความโดดเด่นมีไหวพริบ
ปฏิภาณ 
 5.4 ความยากง่ายของเพลง 20 คะแนน พิจารณาจากเพลงที่เลือกมาเพ่ือท าการแสดง ตรงตามกติกาที่
ก าหนดได้แก่ เพลงที่สื่อความหมายถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 จ านวน 1 เพลง และเพลงตามความถนัด จ านวน 1 เพลง 
และ ความพร้อมของวงในการเตรียมตัว การฝึกซ้อม 
 5.5 การน าเสนอ 20 คะแนน พิจารณาเมื่อมีการน าเสนอเพลงนั้น ๆ มารยาท ความสุภาพ ทั้งการแสดง การ
พูด ความประทับ ใจในการแสดง ท าได้สอดคล้องต่อเนื่อง ทั้งยังสามารถสื่อกับผู้เล่นด้วยกัน และสื่อกับผู้ชม 

6. หลักฐานการสมัคร 
 6.1 ส าเนาบัตรนักศึกษา รับรองส าเนาถูกต้อง คนละ 1 ฉบับ 
 6.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  รับรองส าเนาถูกต้อง  คนละ 1 ฉบับ 
 6.3 ใบสมัครเขียนถูกต้อง เรียบร้อย 

8. กรรมการตัดสิน 
 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถทางการร้องเพลงและการแสดงดนตรีจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายภูริวัส  ลี้เกื้อกูล ประธานชมรมดนตรีสากล  โทร. 09-1459-4901 และ
นายเอกศักดิ์  สงสังข์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. 06 – 1773 – 2402  
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ใบสมัคร 
“โครงการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง Music For The King 2017” 

วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ เวทีโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จัดโดย ชมรมดนตรีสากล สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
********************************************** 

ชื่อวง__________________________________________จ านวนสมาชิก ______________คน 
 

รายชื่อสมาชิก ดังนี้ 
1. ชื่อ – สกุล ...................................................................................... ก าลังศึกษาชั้นปีที่ ....................  

สาขาวิชา........................................................... คณะ ......................................................... .............. 
ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................................. ....... 
ต าแหน่งในวง....................................................................... เบอร์โทรศัพท ์...................................... 

2. ชื่อ – สกุล ...................................................................................... ก าลังศึกษาชั้นปีที่ ....................  
สาขาวิชา........................................................... คณะ ....................................................................... 
ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................................. ....... 
ต าแหน่งในวง....................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... 

3. ชื่อ – สกุล ...................................................................................... ก าลังศึกษาชั้นปีที่ ....................  
สาขาวิชา........................................................... คณะ ....................................................................... 
ชื่อสถานศึกษา...................................................................................................................... .............. 
ต าแหน่งในวง....................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... 

4. ชื่อ – สกุล ...................................................................................... ก าลังศึกษาชั้นปีที่ ....................  
สาขาวิชา........................................................... คณะ ....................................................................... 
ชื่อสถานศึกษา............................................................... .................................................................. ... 
ต าแหน่งในวง....................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... 

5. ชื่อ – สกุล ...................................................................................... ก าลังศึกษาชั้นปีที่ ....................  
สาขาวิชา........................................................... คณะ ....................................................................... 
ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................................. ... 
ต าแหน่งในวง....................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... 
 

 
 ลงชื่อ        ลงชื่อ 
         (.................................................................)           (นายภูริวัส  ลี้เกื้อกูล) 
                                  หัวหน้าวง          ประธานชมรมดนตรีสากล 
            ............/............................./...................    ............/............................./................... 
 
   


