
 
 

รายละเอียดกิจกรรมประกวดร้องเพลงสากลภาษาอังกฤษ หน้า ๑/๒ 

รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
งานนิทรรศการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด “KPRUMS NEXT STEP NEW START” 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“กิจกรรมประกวดร้องเพลงสากลภาษาอังกฤษ” 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ในสังคมปัจจุบันนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพ หากนักศึกษามุ่งเน้นทักษะ

ด้านวิชาการอย่างเดียวจะท าให้นักศึกษามุ่งเน้นทักษะทางวิชาการมากเกินไป ในการทีนักศึกษาจะมีความพร้อม
และประสบการณ์ในการท างาน นักศึกษาควรที่จะได้รักการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้วย ดังนั้นดนตรีถือเป็น
ศาสตร์หนึ่งที่มีส่วนในการด ารงชีวิต ช่วยผ่อนคลายจิตใจและยังส่งเริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ประกอบด้วยการบูรณาการศาสตร์การร้องเพลงกับภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพด้านการ
เรียนรู้ความหมายและเนื้อเพลงภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ดังนั้นชมรมวิชา
โปรแกรมวิชา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงขึ้น 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
๒.๒ เพ่ือให้นักศึกษารู้จักกล้าคิด กล้าแสดงออก 
๒.๓ เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

๔. คุณสมบัติของผูเ้ข้าแข่งขัน 
๔.๑ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
๔.๒ ผู้เข้าประกวด จะต้องไม่มีผลงานอัลบั้มเป็นของตนเอง หรือสังกัดค่ายเพลงใด ๆ ทั้งสิ้น 
๔.๓ ผู้เข้าประกวดต้องส่งส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
๔.๔ ส าเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา 1 ฉบับ (หรือเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา) 
๔.๕ สมัครผ่านการสมัครออนไลน์หรือส่งแบบตอบรับกลับมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่

สอด  
๔.๖ ข้อตกลงอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ   การจัดการ

ประกวด  

๕. รูปแบบการแข่งขัน 
๕.๑ ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเตรียมเพลงสากลที่ใช้ในการประกวด จ านวน 2 เพลง โดยเพลงแรกจะใช้

แข่งขันในรอบคัดเลือก และเพลงที่สองจะใช้แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
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๕.๒ การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นสองรอบคือรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ  (จ านวนรอบการแข่งขัน
อาจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

๕.๓ ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องจัดเตรียมซีดีเพลงมาเอง โดยเพลงต้องตัดเนื้อร้องและแปลงเป็นไฟล์  
MP3 หรือ MP4 พร้อมทั้งจัดเตรียมส าเนาเนื้อเพลงเป็นจ านวน 4 ฉบับ ส่งซีดีเพลงและส าเนาเนื้อ
เพลงและน าส่งส าเนาดังกล่าวในวันรายงานตัว 

๕.๔ ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการแสดงทุกอย่างมาเอง 
๕.๕ ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 45 นาที หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าเป็น

ผู้สละสิทธิ์ในการแข่งขันทันที  

๖. รางวัลในการแข่งขัน 
๖.๑ รางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขัน  มีดังนี้ 
๖.๒ รางวัลชนะเลิศอันดับที ่๑     ได้รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐ บาท    
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑   ได้รับเงินรางวัล     ๘๐๐ บาท  
๖.๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒     ได้รับเงินรางวัล     ๖๐๐ บาท  
๖.๕ รางวัลชมเชย (๒ รางวัล)      ได้รับเงินรางวัล     ๓๐๐ บาท  

๗. วันที่/สถานที่การแข่งขัน 
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  
รอบคัดเลือก เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
รอบตัดสิน เวลา 13.30 – 14.15 น. ณ ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๘. เกณฑ์การแข่งขัน    
เกณฑ์การตัดสินร้องเพลง คะแนนเต็ม 

1. ความไพเราะ คุณภาพน้าเสียง และเทคนิคการร้อง 30 คะแนน 
2. ความถูกต้องของจังหวะ ท านองเพลง 20 คะแนน 
3. ความเป็นนักแสดง การแสดงออกเหมาะสม 20 คะแนน 
4. ความถูกต้องของเนื้อร้อง และอักขระ 20 คะแนน 
5. บุคลิกท่าทาง การแต่งกายเหมาะสม 10 คะแนน 

๙. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

๑๐. ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม 
๑๐.๑ อาจารย์สุมาลี  แก้วสะแสน    หมายเลขโทรศัพท์ 087  201 4278  
๑๐.๒ อาจารย์วิชานนท์  ผ่องจิตต์         หมายเลขโทรศัพท์ 080  114 1043 
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ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
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ชื่อโรงเรียน  .....................................................................................................................................................  

อ าเภอ ......................................................... จังหวัด ......... ตาก ............ รหัสไปรษณีย์ ......................................  

 
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

๑ ...................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... ระดับชั้น..................... 

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

 

ครผูู้ดูแล..................................................................................เบอร์โทร............................................................. 

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

 
เพลงที่สมัครร้องประกวด 

รอบคัดเลือก 
ชื่อเพลง  ......…………………………………..……………………………  เจ้าของเสียงเพลงชื่อ……………..…………………………….………..…. 
รอบชิงชนะเลิศ   
ชื่อเพลง…………………………………………………...……….............เจ้าของเสียงเพลงชื่อ…………...……………………………………. 
 

   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
 

                                                    (ลงชื่อ) ....................................................... ผูร้ับรอง                                           

                      (....................................................................)  

       ต าแหน่ง................................................................................  
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กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561    
 
 ทาง E-mail : kprums.exhibition@gmail.com 
 หรือ 
 ทาง Line ID : @kprums 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
อาจารย์สุมาลี  แก้วสะแสน    หมายเลขโทรศัพท์ 087  201 4278  
อาจารย์วิชานนท์  ผ่องจิตต์          หมายเลขโทรศัพท์ 080  114 1043 
 
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมีคนละ ๑ ฉบับ ในวันที่ท าการแข่งขัน 

mailto:kprums.exhibition@gmail.com

