โครงการประกวดรองเพลงสานฝน สูดาวรุงลูกทุงเกษตรอีสานใต ม.อุบลฯ”
ประจําป 2561
ประเภท ระดับชั้นประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 2 (ป.4–ป.6)
“คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
เลขที่ 85 ถนนสถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
จัดการประกวดรองเพลงขึ้นเปนปที่ 3 เพื่อสนับสนุนใหนักเรียน และประชาชนทั่วไป ไดมีโอกาสที่จะ
แสดงความสามารถในดานการรองเพลง
ผูสนับสนุนการประกวด
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะกรรมการจัดประกวด
ฝายเวทีกลางและพิธีเปด งานเกษตรอีสานใต ประจําป 2561
การจัดการประกวด
สําหรับประเภท ระดับชั้นประถมศึกษา ชวงชั้นปที่ 2 ( ป.4-ป.6 )
รอบการประกวด
1.รอบคัดเลือก
2. รอบชิงชนะเลิศ
ในรอบคัดเลือกรับสมัครผูเขาประกวดจํานวน 20 คน เพลงที่ผูสมัครรอง ใหคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
คัดเลือกใหเหลือจํานวน 5 คน (เขารอบชิงชนะเลิศ)
รายละเอียดในรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ
เริ่ม ทํ า การแขงขัน เวลา 19.00 น.(รอบคั ด เลื อ ก) ณ เวที ก ลางงานเกษตรอี สานใต ในวัน ศุ ก รที่ 9
กุมภาพันธ พ.ศ 2561 คัดเหลือ 5 คน เขารอบชิงชนะเลิศ ในรอบคัดเลือก ผูเขาประกวดรองเพลงตามความ
ถนัดคนละ 1 เพลง จะเปนเพลงชาหรือเร็วก็ได เขารอบชิงชนะเลิศ 5 คน ในรอบชิงชนะเลิศ ผูเขาประกวดคน
ใดรองเพลงเร็วในรอบคัดเลือก ในรอบชิงชนะเลิศนี้จะตองรองเพลงชา 1 เพลง เชนเดียวกันผูเขาประกวดรอง
เพลงช าในรอบคั ด เลื อ ก ในรอบชิ งชนะเลิ ศ จะต อ งร อ งเพลงเร็ว เพื่ อ ให ค ณะกรรมการตั ด สิ น และรับ ฟ ง
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการทั้งสามทาน
1.รางวัลผูชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร พรอมถวยรางวัล
2.รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท และเกียรติบัตรพรอมถวยรางวัล
3.รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตรพรอมถวยรางวัล
4.รางวัลชมเชย 2 จํานวนรางวัล เงินรางวัลละ 500 บาท และเกียรติบัตร

สถานที่ จั ด การประกวด เวที ก ลางงานเกษตรอี ส านใต คณะเกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลัย อุ บ ลราชธานี
คุณสมบัติของผูเขาประกวด
1.ผูเขาประกวด ตองเปนชาย หรือหญิง กําลังเรียนอยูชั้นประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 (ป. 4 – ป. 6)
มีสุขภาพแข็งแรง
2.ไมเปนผูมีพันธะหรือผูกพันสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวของกับอาชีพนักรอง
3.การประกวดรองเพลง ตองมีเนื้อหาสุภาพ ไมมีเนื้อหาสอไปในทางลามก อนาจาร กําหนดใชเพลง
ลูกทุงมาตรฐาน หรือใชเพลงลูกทุงที่มีภาษาทองถิ่นปะปนได การแตงกายควรแตงกายใหเหมาะสม
4.ผูเขาประกวดตองยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่คณะกรรมการกําหนดไวและการตัดสินของ
คณะกรรมการถือวาเปนการสิ้นสุด
5.ผูเขาประกวดตองนําบัตรประชาชนฉบับจริงหรือหลักฐานที่ทางราชการออกใหพรอมรูปถายแสดง
ตัวตน
การประกาศผล ทางคณะกรรมการจะประกาศผลในรอบคัดเลือกใหผูที่ผานการประกวดรองเพลงลูกทุงให
ทราบ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561
เอกสารประกอบการสมัครเขาประกวด
1.รูปถายที่ชัดเจนหนาตรงไมสวมหมวกขนาด 1 นิ้วขึ้นไป จํานวน 1 แผน
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ใบ พรอมประวัติสวนตัวโดยยอ
เพิ่มเติมอื่นๆ
1.คณะกรรมการขอสงวนสิทธิที่จะไมอนุญาตใหผูสมัครที่แตงกาย หรือการปฏิบัติตนไมเหมาะสมขึ้น
เวทีประกวด
2.ในวันประกวดผูเขาประกวดตองมาเตรียมความพรอมกอนถึงเวลาประกวดของตนเองอยางนอย
15 นาที
3.ผูประกวดนํา Backing Track มาเอง ในกรณีที่ผูประกวดไมมี อนุญาตใหใชโปรแกรม คาราโอเกะ
จากคอมพิวเตอร ซึ่งคณะกรรมการจะเตรียมไวในวันประกวด
4.ขณะทําการประกวดรองเพลง ถาเกิดผิดพลาดจากซาวดของผูเขาประกวดเอง ซึ่งไมไดเกิดจาก
เครื่องเสียง ทางคณะกรรมการจัดการประกวด จะไมรับผิดชอบและตองอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเปนผูชี้ขาด

เกณฑการใหคะแนนการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง รวม 100 คะแนน
1.น้ําเสียงไพเราะ 40 คะแนน (พิจารณาจาก ความไพเราะ กระแสเสียง น้ําเสียงสดใส ชัดเจน
ถูกตอง)
2.ความถูกตองของคํารอง ทํานอง อักขระ 20 คะแนน (พิจารณาจากเนื้อรองและทํานองเพลง
ถูกตอง ออกเสียงควบกล้ํา อักขระชัดเจน)
3.จังหวะถูกตอง 20 คะแนน (พิจารจากความแมนยํา ถูกตองของจังหวะการรองเขากับดนตรี)
4.การแตงกายเหมาะสม 10 คะแนน (พิจารจากการแตงกายเหมาะสมกับเนื้อเพลงที่นํามารองและ
สวยงาม)
5.การแสดงออก เทคนิคลีลา อารมณ 10 คะแนน (พิจารณาจากลีลา อารมณประกอบเพลง ตองมี
ความสอดคลองตรงตามเนื้อหา และทํานองเพลงที่นํามารอง)
6.ผลการตัดสินของคณะกรรมการเปนที่สิ้นสุด
การสมัครเขาประกวดดาวโหลดใบสมัครไดที่ http://www.ubu.ac.th หรือ
http://kasetday.agri.ubu.ac.th แลวสงใบสมัครและหลักฐานพรอมประวัติโดยยอมาที่
นายไพโรจน แสนโสม คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมารค
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย 34190 โทร 089-7200-706
หรือสงเมลมาที่ pairot.s@ubu.ac.th หรือ plern.w@ubu.ac.th
ระบุชื่อ – นามสกุล พรอมหมายเลขโทรศัพทผูสงใหชัดเจน ภายใน วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561

