เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561
1. วัตถุประสงค์ของการประกวด
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งให้แก่นักเรียน นักศึกษา
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานจริง
1.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานขอสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน
2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
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1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
2. เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจาบริษัท) ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยกเว้น นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา
และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ
3. ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา
4. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
5. ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค
6. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มที่กาหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประกวดแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ให้สุภาพเรียบร้อย หรือเสื้อที่ได้รับจาก
การลงทะเบียน
3. รายละเอียดของการประกวด
3.1 สมรรถนะรายวิชา
1. ร้องเพลงไทยลูกทุ่งตามหลักการ
2. แสดงบุคลิกภาพการร้องเพลงอย่างเหมาะสม
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3.2 กาหนดการประกวด
1. ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้สมบูรณ์แล้วส่งทางไปรษณีย์, e-mail, Website หรือสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ถึงสถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดก่อนวันทาการประกวดอย่างน้อย 7 วัน
2. ผู้สมัครทุกคนต้องรายงานตัวก่อนการประกวด เพื่อรอการจับสลากจัดลาดับการประกวด และส่ง
แผ่นซีดีดนตรีที่ใช้ประกอบการขั บร้อง (Sound) ที่กรรมการฝ่ายเครื่องเสียงทันที เพื่อตรวจสอบ
ความเรียบร้อย สาหรับการประกวดระดับภาค และระดับชาติ ผู้สมัครทุกคนต้องรายงานตัวพร้อม
แสดงใบเสร็จรับเงินจากการลงทะเบียนประกอบ
3. ผู้สมัครทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟั งคาชี้แจงรายละเอียดการประกวด และเทคนิคการขับร้อง
เพลงจากคณะกรรมการ ณ บริเวณเวทีประกวดร้องเพลง
4. ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถรายงานตัวและจับสลากในเวลาที่กาหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการประกวด
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5. หลังจากรายงานตัวและส่งแผ่นซีดีดนตรีที่ใช้ประกอบการขับร้องแล้ว จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเพลง
ที่ใช้ประกวด
6. การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ คือรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ในรอบคัดเลือกจะคัดเลือกไว้
ประเภทละไม่เกิน 6 คนโดยไม่จัดลาดับ และในรอบชิงชนะเลิศจะตัดสินโดยจัดตามลาดับที่ 1, 2, 3
7. ต้องไม่จัดประกวดร่วมกับทักษะประเภทอื่น ๆ บนเวที และเวลาเดียวกัน
3.3 สิ่งที่ผู้เข้าประกวดต้องเตรียม
1. ผู้สมัครทุกคนจะต้องเตรียมเพลงสาหรับการประกวด 2 เพลง โดยใช้เป็นเพลงประกวดในรอบ
คัดเลือก 1 เพลง และหากเข้ารอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้เพลงประกวดที่ไม่ซ้ากับเพลงในรอบคัดเลือก
อีก 1 เพลง ทั้งนี้ จะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วก็ได้ และไม่ใช้เพลงที่มีลักษณะเมดเลย์ (Medley)
หรือเพลงที่มีความยาวเกิน 5 นาที
2. ผู้สมัครจะต้องเตรียมดนตรีที่ใช้ประกอบการขับร้อง (Sound) มาเองในรูปแบบของแผ่นซีดี เพื่อใช้
ประกวดทั้งในรอบคัดเลือกและรอบชิง ชนะเลิศ โดยดนตรีประกอบการขับร้องจะต้อ งไม่มีเสียงร้อ ง
และไม่มีเสียงดนตรีบรรเลงทานอง (Melody guide) หรือ เสียงร้ อ งประสาน (Chorus) แทรก
เข้ามา ถ้ามีกรรมการแต่ละคนจะตัดคะแนนในส่วนของทานอง 5 คะแนน
3. แผ่นซีดีดนตรี ที่ใช้ประกอบการขับร้อง ตามข้อ 2) ให้ทามารอบละ 1 แผ่น โดยไม่มีเพลงอื่นร่วมอยู่
ในแผ่นที่จะใช้ประกวดในแต่ละรอบ
4. ผู้ เ ข้ า ประกวดจะต้ อ งเตรี ย มเนื้ อ เพลงในแต่ ล ะรอบ โดยจั ด พิ ม พ์ แ ละส าเนาจ านวน 5 ชุ ด ส่ ง ที่
คณะกรรมการจัดการประกวดในวันรายงานตัว ทั้งในรอบคัดเลือกและรอบชิง ชนะเลิศ ถ้าไม่เตรียม
ตามที่กาหนดให้กรรมการแต่ละคนตัดคะแนนในส่วนของคะแนนรวม 5 คะแนน
~ 262 ~

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561

3.4 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน
การตัดสินจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การใช้เสียง/น้าเสียง หมายถึง การควบคุมและบังคับลมในการขับร้องดี มีการใช้เทคนิคการขับ
ร้องอย่างครบถ้วนและถูกวิธี น้าเสียงสดใสกัง วาน มีพลัง เสียง มีความกลมกลืนในการเอื้อนเสียง
(30 คะแนน)
2. เนื้อร้อง/ อักขระ/ ภาษา หมายถึง คาร้องถูกต้องครบถ้วน คาควบกล้า ร/ล และอื่น ๆ ถูกต้อง
(20 คะแนน)
3. ทานอง หมายถึง ร้องถูกต้องตามระดับเสียงและคีย์เพลง เพลงที่ร้องมีการร้องโน้ตที่ยากและ
ร้องได้ดีไม่มีเสียงแกว่งหรือเสียงเพี้ยน (20 คะแนน)
4. จังหวะ หมายถึง ไม่ร้องคร่อมหรือหลงจังหวะ มีความมั่นใจในการเข้าจังหวะในวรรคตอนต่าง ๆ
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(20 คะแนน)
5. บุคลิกภาพ หมายถึง การใช้อารมณ์ ลีลา ท่าทาง ที่สอดคล้องกับบทเพลง (10 คะแนน)
6. การรวมคะแนน เพื่อตัดสินใช้หลักการดังนี้
1) ให้คณะกรรมการเรียงผลการตัดสินของผู้เข้าประกวดทุกคนเพื่อจัดลาดับ
2) น าล าดั บ ที่ ข องคณะกรรมการทุ กคนมารวมโดยผู้ เข้ า ประกวดที่ ไ ด้ ค ะแนนรวมน้อยที่ สุด จะ
เป็นผู้ชนะเลิศ คะแนนถัดไปเป็นรองชนะเลิศ ตามลาดับ
3) ถ้าคะแนนรวมของลาดับเท่ากัน ให้นาผลคะแนนดิบของกรรมการมารวมกันดังนี้ กรณีมี
กรรมการตั ด สิ น 3 คน ให้ ร วมคะแนนได้ เลย ถ้ า มี ก รรมการ 5 คน ให้ ตั ด คะแนนสูง และ
คะแนนต่า แล้วนาส่วนที่เหลือมารวมกัน
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3.5 คณะกรรมการตัดสิน
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านดนตรี หรือขับร้องจากหน่วยงานสัง กัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหรือหน่วยงานภายนอกตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
ประกวดพิจารณาตามความเหมาะสม โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาดนตรี หรือการขับร้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คือเป็นครูดนตรี
หรือครูสอนขับร้อง หรือเป็น นักร้อง นักดนตรีอาชีพ หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญ ญาตรีสาขา
ดนตรี
2. จานวนกรรมการตัดสิน 3 คน หรือ 5 คน โดยให้เลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธานกรรมการ
ตัดสิน และเป็นผู้ชี้ขาดผลการตัดสิน
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3. การจัดหากรรมการตัดสินการแข่งขันในระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพ
4. คณะกรรมการดาเนินงาน จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
การแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน
4. เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล
1. คะแนน 90 ขึ้นไป ระดับเหรียญทอง
2. คะแนน 80 - 89
ระดับเหรียญเงิน
3. คะแนน 70 - 79
ระดับเหรียญทองแดง
5. เกณฑ์การรับรางวัล
1. ชนะเลิศ
คือ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล)
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ที่ได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ที่ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล)
6. รางวัลที่ได้รับ
1. ชนะเลิศ
ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร
4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ)
5. รองชนะเลศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ)
6. รางวัลชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ)
หมายเหตุ
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม
2. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ที่ไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6 ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
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