
 
ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 
วิชา  การประกวดร้องเพลงไทยลกูทุ่ง 

วันที่  28 – 29   มกราคม  2563 
ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)  จ.ชลบุรี 

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

1. วัตถุประสงค์  
1.1  เพ่ือให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และการออกเสียงอักขระต่าง ๆ 
        ได้อย่างถูกต้อง 
1.2  เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทย 
1.3  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความสามารถต่อที่สาธารณชนได้ 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน/ประกวด 
      2.1 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี(ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท)ของสถานศึกษา  
                ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยก าหนดอายุไม่เกิน 25 ปี และได้ลงทะเบียน              
                เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                ในสถานศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

2.2  นักศึกษา 1 คน  มีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้ 1 วิชา / สาขาวิชา เท่านั้น 
2.3  นักศึกษาที่สมัครเข้าประกวดต้องไม่เป็นนักร้องอาชีพ หรืออยู่ค่ายเพลง 
2.4  นักศึกษาที่เคยได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแล้วในปีใดก็ตาม มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดในครั้งนีไ้ด ้
 

3.   หลักฐานการรับสมัคร 
 3.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาเซ็นส าเนาถูกต้อง Scan เข้ามาในระบบ 

3.2  รูปถ่ายใส่ชุดเครื่องแบบของวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 
       จ านวน 1  รูป    Add  เพ่ิมเข้าในแบบฟอร์มรับสมัคร 
 

4.  ข้ันตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 4.1  ส่งใบสมัครผู้เข้าประกวด ทาง www.vr-centre.net  ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม  2563   
 4.2  ส่งเงินค่าสมัครผู้เข้าประกวด  ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม  2563   

            โดยการโอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย  สาขา หนองต าลึง       
 ชื่อบัญชี นายรณชัย  นาสวน     เลขที่บัญชี  678-8-02337-9 

            ค่าสมัครผู้เข้าแข่งขันคนละ  40  บาท   



 2 

5. กติกาการประกวด 
 5.1  นักศึกษาเข้าร่วมประกวดวิทยาลัยละ  1 คน                     

5.2  เพลงที่ใช้ในการประกวด เป็นเพลงเลือกอิสระจ านวน 1 เพลง ประเภทเพลงลูกทุ่งภาคกลาง 
5.3  การแต่งกายตามความเหมาะสมกับเพลงที่เข้าประกวด ไมอ่นุญาตให้ใส่ชุดนักศึกษาในการประกวด 

  5.4  ผู้เข้าประกวดต้องมีรายชื่อตามใบสมัคร  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งวิทยาลัยเจ้าภาพ ภายใน                
                วันพฤหัสบดีที่  23 มกราคม 2563  โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา 

5.5  การจัดล าดับการร้องเพลง วิทยาลัยเจ้าภาพจะจับฉลาก ล าดับการแข่งขันทาง Internet 
      ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม  2563  
5.6  ให้ผู้เข้าประกวดลงทะเบียน ณ สถานที่ประกวด พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
       กรณีไม่มีบัตรต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาด้วย 

  5.7  เมื่อพิธีกรประกาศ ให้ผู้ประกวดรายงานตัวต่อคณะกรรมการทันที หากเวลาผ่านไป   5 นาที  
                 ไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์ 

5.8  เครื่องเสียงที่ใช้ส าหรับการประกวดเปิดแผ่นซีดี และ คาราโอเกะได้โดยทางเจ้าภาพจัดเตรียมให้  
5.9  อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวดที่ผู้เข้าประกวดต้องจัดเตรียมมาเอง คือ   ซาวด์เพลงท่ีร้อง 
      โดยให้มีเฉพาะเพลงที่ประกวด เพียงเพลงเดียว เท่านั้น เพ่ือสะดวกในการเปิด  

                และควรมีแผ่นส ารองมาด้วย 
                5.10  การประกวดมีเพียงเวทเีดียว    

           5.11  หากมีผู้สมัครน้อยกว่า  5  วิทยาลัย ไม่จัดการประกวด 
6. ขั้นตอนการประกวด 

6.1  รายงานตัว  ลงชื่อตามล าดับการร้อง พร้อมทั้งส่ง ซาวด์เพลง 
6.2  ฝ่ายเครื่องเสียงทดสอบ ซาวด์ ไมค์ เครื่องเสียง  
6.3  แนะน าคณะกรรมการ และเกณฑ์การให้คะแนน   ด าเนินการประกวด 
6.4  หลังจากการประกวดในแต่ละคนเสร็จสิ้น เมื่อกรรมการให้คะแนนแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ อีก 1 ชุด  

                 รวมคะแนนพร้อมยกแผ่นป้ายบอกคะแนน   และน าคะแนนไปเขียนที่บอร์ดที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้  
7. หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
 7.1    น้ าเสียง/อักขระ     30 คะแนน 
 7.2    ท านอง / จังหวะ 30 คะแนน 
 7.3    อารมณ์ / ลีลา     20 คะแนน    
 7.4    การแต่งกาย 20  คะแนน 
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 เกณฑ์การตัดสิน/การให้เกียรติบัตร ระดับภาค 
          คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป  เกียรติบัตรเหรียญทอง          
 คะแนน 70 – 79  คะแนน เกียรติบัตรเหรียญเงิน           
 คะแนน 60 – 69   เกียรติบัตรเหรียญทองแดง     

 
 
กรรมการตัดสินและเกณฑ์การให้คะแนน 
      -  คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย และศิลปินแห่งชาติ  
        ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
ดูตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ         วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ที่ www. vr – centre.net 
ดูล าดับการประกวดถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ต วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ที่ www. vr – centre.net 
 
 
ติดต่อประสานงาน  
 
         อาจารย์มณีพันธุ์  วุฒิไตรรัตน์               มือถือ    08 – 1761 – 7317    
                  อาจารย์สมควร  ทองฮ้า            มือถือ    08 – 9543 – 1331 

 
QR CODE ทักษะ เพลงไทยลูกทุ่ง 
 


