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1. วัตถุประสงค์ของการประกวด 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการขับร้องเพลงสากล ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ 
     ปฏิบัติงานจริง 

1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
     การอาชีวศึกษา 

1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด  
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2. เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (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. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

           

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
             ผู้เข้าร่วมประกวดแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย หรือเส้ือท่ีได้รับจาก

 การลงทะเบียน 
 

3. รายละเอียดของการประกวด 
    3.1 สมรรถนะในการประกวด 

1. ร้องเพลงสากลตามหลักการ 
2. แสดงบุคลิกภาพการร้องเพลงอย่างเหมาะสม 
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    3.2 ก าหนดการประกวด 
          1. ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้สมบูรณ์แล้วส่งทางไปรษณีย์, e-mail, Website หรือสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ถึงสถานศึกษาท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดก่อนวันท าการประกวดอย่างน้อย            
7 วัน  

         2. ผู้สมัครทุกคนต้องรายงานตัวก่อนการประกวด เพื่อรอการจับสลากจัดล าดับการประกวด และ
ส่งแผ่นซีดีดนตรีท่ีใช้ประกอบการขับร้อง (Sound) ท่ีกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงทันที เพื่อตรวจสอบความ
เรียบร้อย  ส าหรับการประกวดระดับภาค และระดับชาติ ผู้สมัครทุกคนต้องรายงานตัวพร้อมแสดง
ใบเสร็จรับเงินจากการลงทะเบียนประกอบ 

         3. ผู้สมัครทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดการประกวด และเทคนิคการ
ขับร้องเพลงจากคณะกรรมการ ณ บริเวณเวทีประกวดร้องเพลง 

         4. ในกรณีท่ีผู้สมัครไม่สามารถรายงานตัวและจับสลากในเวลาท่ีก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการประกวด 

         5. หลังจากรายงานตัวและส่งแผ่นซีดีดนตรีท่ีใช้ประกอบการขับร้องแล้ว จะไม่อนุญาตให้เปล่ียน
เพลงท่ีใช้ประกวด 

         6. การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ  คือรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ในรอบคัดเลือกจะคัดเลือก
ไว้ไม่เกิน 6 คน โดยไม่จัดล าดับ และในรอบชิงชนะเลิศจะตัดสินโดยจัดตามล าดับท่ี 1, 2, 3 

7. ต้องไม่จัดประกวดร่วมกับทักษะประเภทอื่น ๆ บนเวที และเวลาเดียวกัน 
 

3.3 สิ่งที่ผู้เข้าประกวดต้องเตรียม 
    1. ผู้สมัครทุกคนจะต้องเตรียมเพลงส าหรับการประกวด 2 เพลง โดยใช้เป็นเพลงประกวดในรอบ

 คัดเลือก 1 เพลง และหากเข้ารอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้เพลงประกวดท่ีไม่ซ้ ากับเพลงในรอบคัดเลือกอีก 1 
 เพลง ท้ังนี้ จะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วก็ได้ และไม่ใช้เพลงที่มีลักษณะเมดเลย์ (Medley) หรือเพลงที่
 มีความยาวเกิน 5 นาที  

 
     2. ผู้สมัครจะต้องเตรียมดนตรีท่ีใช้ประกอบการขับร้อง (Sound) มาเองในรูปแบบของแผ่นซีดี เพื่อ

 ใช้ประกวดท้ังในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ โดยดนตรีประกอบการขับร้องจะต้องไม่มีเสียงร้องและ
 ไม่มีเสียงดนตรีบรรเลงท านอง (Melody guide) หรือเสียงร้องประสาน (Chorus) แทรกเข้ามาถ้ามี
 กรรมการแต่ละคนจะตัดคะแนนในส่วนของท านอง 5 คะแนน 
               3. แผ่นซีดีดนตรี ท่ีใช้ประกอบการขับร้อง ตามข้อ 2 ให้ท ามารอบละ 1 แผ่น โดยไม่มีเพลงอื่น
 ร่วมอยู่ในแผ่นท่ีจะใช้ประกวดในแต่ละรอบ 
                4. ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมเนื้อเพลงในแต่ละรอบ โดยจัดพิมพ์และส าเนาจ านวน 5 ชุด ส่งท่ี
 คณะกรรมการจัดการประกวดในวันรายงานตัวท้ังในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ถ้าไม่เตรียมตามที่
 ก าหนดให้กรรมการแต่ละคนตัดคะแนนในส่วนของคะแนนรวม 5 คะแนน 
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    3.4 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
          การตัดสินจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
            1. การใช้เสียง/น้ าเสียง หมายถึง การควบคุมและบังคับลมในการขับร้องดี มีการใช้เทคนิคการขับ
  ร้องอย่างครบถ้วนและถูกวิธี น้ าเสียงสดใสกังวาน มีพลังเสียง มีความกลมกลืนในการเอื้อนเสียง               
  (30 คะแนน) 
            2. เนื้อร้อง/ อักขระ/ ภาษา หมายถึง ค าร้องถูกต้องครบถ้วน ค าควบกล้ า ร/ล และอื่น ๆ ถูกต้อง       
 (20 คะแนน) 
            3. ท านอง หมายถึง  ร้องถูกต้องตามระดับเสียงและคีย์เพลง เพลงท่ีร้องมีการร้องโน้ตท่ียาก และ
 ร้องได้ดี ไม่มีเสียงแกว่ง หรือเสียงเพี้ยน (20 คะแนน) 
           4. จังหวะ หมายถึง ไม่ร้องคร่อมหรือหลงจังหวะ มีความมั่นใจในการเข้าจังหวะในวรรคตอนต่าง ๆ  
 (20 คะแนน) 

 5. บุคลิกภาพ หมายถึง การใช้อารมณ์ ลีลา ท่าทาง ท่ีสอดคล้องกับบทเพลง (10 คะแนน) 
            6. การรวมคะแนน เพื่อตัดสินใช้หลักการดังนี้ 

1) ใหค้ณะกรรมการเรียงผลการตัดสินของผู้เข้าประกวดทุกคนเพื่อจัดล าดับ 
2) น าล าดับท่ีของคณะกรรมการทุกคนมารวมโดยผู้เข้าประกวดท่ีได้คะแนนรวมน้อยท่ีสุดจะเป็น            

ผู้ชนะเลิศ คะแนนถัดไปเป็นรองชนะเลิศ ตามล าดับ 
 

3) ถ้าคะแนนรวมของล าดับเท่ากัน ให้น าผลคะแนนดิบของกรรมการมารวมกันดังนี้ กรณีมี   
      กรรมการตัดสิน 3  คน  ให้รวมคะแนนได้เลย ถ้ามีกรรมการ 5 คน  ให้ตัดคะแนนสูงและ 
      คะแนนต่ า  แล้วน าส่วนท่ีเหลือมารวมกัน 

          7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 

    3.5 คณะกรรมการตัดสิน 
                เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ด้านดนตรี หรือขับร้องจากหน่วยงานสังกัด   
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหรือหน่วยงานภายนอกตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
  ประกวดพิจารณาตามความเหมาะสม โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
             1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาดนตรี หรือการขับร้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คือ เป็นครูดนตรี หรือ 
      ครูสอนขับร้อง หรือเป็นนักร้อง นักดนตรีอาชีพ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาดนตรี  
                 2. จ านวนกรรมการตัดสิน 3 คน หรือ 5 คน โดยให้เลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานกรรมการ
  ตัดสิน และเป็นผู้ช้ีขาดผลการตัดสิน 
                3. การจัดหากรรมการตัดสินการแข่งขันในระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจ 
 ของสถานศึกษาท่ีเป็นเจ้าภาพ 
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                 4. คณะกรรมการด าเนินงาน จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ 
 การแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน 

 

4.  เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
     1. คะแนน  90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
     2. คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
     3. คะแนน  70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง    

 

5. เกณฑ์การรับรางวัล        
    1. ชนะเลิศ     คือ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล) 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ  (1 รางวัล) 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 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 ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 

     3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
 
 
 
 
 
 
 

 


