
    ระเบยีบการระเบยีบการระเบยีบการระเบยีบการสมัครสมัครสมัครสมัครโครงโครงโครงโครงการประกวดการประกวดการประกวดการประกวดวงดนตรสีตรงิวงดนตรสีตรงิวงดนตรสีตรงิวงดนตรสีตรงิ        
““““มนษุยวัยใส มนษุยวัยใส มนษุยวัยใส มนษุยวัยใส     หวัใจรกัษดนตรีหวัใจรกัษดนตรีหวัใจรกัษดนตรีหวัใจรกัษดนตรี        ตอตานยาเสพติดตอตานยาเสพติดตอตานยาเสพติดตอตานยาเสพติด””””    ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่๓๓๓๓    

(Youth Singing And String Contest(Youth Singing And String Contest(Youth Singing And String Contest(Youth Singing And String Contest    Against Drugs AddictionAgainst Drugs AddictionAgainst Drugs AddictionAgainst Drugs Addiction    
3333thththth    2012)2012)2012)2012)    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
คุณสมบตัผิูเขารวมโครงการคุณสมบตัผิูเขารวมโครงการคุณสมบตัผิูเขารวมโครงการคุณสมบตัผิูเขารวมโครงการ    
    ๑. เปนนักศึกษาปจจุบันของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อายุไมเกิน 
๒๕ ป 
 ๒. จํากัดสมาชิกในวงไมเกิน ๖ คน  
 ๓. ผูสมัคร ๑ คน สามารถเปนสมาชิกไดเพียงทีมเดยีวเทานั้น 
ข้ันตอนในการสงใบสมัครข้ันตอนในการสงใบสมัครข้ันตอนในการสงใบสมัครข้ันตอนในการสงใบสมัคร    

๑. ขอรับใบสมัครไดที่ 
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรอกใบสมัคร                   
    พรอมแนบรูปถายกลุมของสมาชิกในวง ๑ รูป 
และสําเนาบัตรนักศึกษาของสมาชิกทุกคนในทีม  
   เพ่ือยืนยันวากําลังศึกษาอยูในสถาบันแหงนี้จริงๆ 

 ๒. แนบเอกสารใบสมัคร หลักฐาน เริ่มสงไดตั้งแตวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
  โดยสงดวยตัวเอง ที่ 
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคาร ๓ ช้ัน ๑ 
  (วันจันทร – ศุกร เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เวนวันเสาร - อาทิตย 
และวันหยุดราชการ) 
 ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ เบอร ๐๔๒-๗๔๔๐๑๔ หรือ ๐๘๒-
๑๐๘๘๗๕๑ 
เง่ือนไขเง่ือนไขเง่ือนไขเง่ือนไขในในในในการเขาประกวดการเขาประกวดการเขาประกวดการเขาประกวด    
 ๑. เพลงที่ใชในการประกวด ประกอบดวย ๒ เพลง 
(แนวเพลงที่ฟงสบายๆ) 

๑. เพลง Cover ๑ เพลง  
๒. เพลงแตงขึ้นใหม ๑ เพลง  



๒. อุปกรณตองหาม หามใชเครื่อง MD, Rhythm Box, Backing 
Track, Sequencer หรือ                                                                                                             
   อุปกรณอื่นๆ ที่ใชปดเสียงเครื่องดนตรี 
หรือปดเสียงรองหรอืเครื่องชวยเสียงอืน่ใดที่ทําใหมีผล 
   ตอความสามารถในการบรรเลง 
๓. เวลาในการแสดง วงละไมเกิน ๒๐ นาที 
รวมเวลาในการตั้งอุปกรณและทดสอบเสียง ถาวงใดเกิน   
   เวลาที่กําหนดให ก็จะถูกตัดตัดคะแนน (รอบคดัเลือกวงละไมเกิน ๑๕ 
นาที)  
๔. มีสมาชิกในวงตั้งแต ๔ คน แตไมเกิน ๖ คน 
๕. ผูจัดงานจะจัดเตรียมเครื่องดนตรสีวนกลางไวให เชน กลองชุด 
ตูแอมป  
๖. เครื่องดนตรีสวนตัวใหนักศึกษานํามาเอง เชน กีตาร  กีตารเบส หรือ 
คียบอรด 
๗. 
ตลอดระยะเวลาโครงการผูจัดงานมีสิทธิ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎขอบัง
คับตางๆ ไดตามความ 
   เหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 

    
    
กติการอบการแขงขันกติการอบการแขงขันกติการอบการแขงขันกติการอบการแขงขัน    
 ๑. รอบคัดเลือก (๑๔ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕) 
  ๑.๑ วงดนตรี ๒๐ วง : Live Audition 
จะตองทําการแสดงสดเพลง Cover จํานวน ๑ เพลง 
  ๑.๒ กรรมการจะคดัเลือกเหลือเพียง ๘ วงสุดทาย 

๒. รอบชิงชนะเลิศ (๒๒ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕) 
 ๒.๑ วงที่ผานเขารอบ ๘ วงสดุทาย 

จะตองแตงเพลงของตัวเองขึ้นมา ๑ เพลง 
 ๒.๒ ในรอบชิงชนะเลิศ วงดนตรีท่ีผานเขารอบ ๘ วงสุดทาย 
จะตองทําการแสดงดนตรีสด  



     จํานวน ๒ เพลง ไดแก เพลงของตัวเองที่แตงขึ้นมาใหม และ 
เพลง Cover (ซึ่งตองไมซํ้า    
     กับเพลงที่เลนไปแลว) 

 ๓. สถานที่จัดการประกวด ณ ลานข้ีเหล็ก หลังอาคารสํานักวิทยบริการ 
เกณฑการตดัสนิของคณะกรรมการเกณฑการตดัสนิของคณะกรรมการเกณฑการตดัสนิของคณะกรรมการเกณฑการตดัสนิของคณะกรรมการ    
 ๑. ทักษะและความสามารถทางดานดนตร ี
 ๒. ความคิดสรางสรรคทางดานดนตร ี
 ๓. ความสามารถในการแสดงออกบนเวที 
คณะกรรมการตดัสนิ คณะกรรมการตดัสนิ คณะกรรมการตดัสนิ คณะกรรมการตดัสนิ     

๑. นายยงยศ  วงศแพงสอน ประธานสาขาวิชาดนตร ี 
๒. รศ.ดร. สายันต  บุญใบ  อาจารยประจําสาขาวิชาดนตรี 
๓. นายภิชาติ  เลณะสวัสดิ ์ อาจารยประจําสาขาวิชาดนตรี 
๔. นายพงษศักดิ์  ฐานสินพล อาจารยประจําสาขาวิชาดนตรี 
๕. นางสาวกันยารัตน   มะแสงสม อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย 

รางวลัรางวลัรางวลัรางวลั    
    แบงออกเปน ๒ สวน ไดแก 

๑. รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลชนะเลิศ : ไดรับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พรอมโลเกียรติคุณ 

เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ : ไดรับทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท 

พรอมโลเกียรติคุณ เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ : ไดรับทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท 

พรอมโลเกียรติคุณ เกียรติบัตร 
 ๒. รางวัลชมเชย 

รางวัลชมเชย : ไดรับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
 

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


