กติกาการแข่งขัน หัวข้อ “โฟล์คซองภาษาโคราช”
๑. รุ่นการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับ
๑.ระดับมัธยมศึกษา
๒.ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป
๒. ระเบียบการแข่งขัน
๑. จานวนสมาชิกแต่ละวงจานวน ๑-๕ คน
๒.ประเภทเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องร้อง ๒ เพลง โดยเพลง ที่ ๑ เป็นเพลงที่มีผู้แต่งไว้เดิม ๑ เพลง
และเพลงที่ ๒ เป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เอง ๑ เพลงโดยใช้ภาษาโคราชในการขับร้องทั้ง ๒ เพลง
๓.รูปแบบดนตรีทั้ง ๒ เพลงเป็นเพลงเปิดกว้าง เนื้อหาใช้บรรยายเชิงสร้างสรรค์ ไม่สื่อทางลามก หยาบคายไม่
กระทบต่อสถาบัน หรือบุคคลอื่นๆในทางที่เสียหาย
๔.ห้ามใช้เครื่องดนตรีที่ใช้อิเลคโทรนิคและกลองชุด ทุกชนิด ให้ใช้กีตาร์โปร่งไฟฟ้า กีตาร์เบสไฟฟ้า หรือไวโอลิน
ไฟฟ้าในการแข่งขัน (รวมแล้วไม่เกิน ๓ ชิ้น)
๕.ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน ๒๐ นาที (รวมทั้งการติดตั้งเครื่องดนตรี)
๖.มารายงานตัวตามเวลาที่กาหนด หากช้าเกินกว่ า ๑๕ นาที จะถูกตัดสิทธิ์ (เริ่มรายงานตัวก่อนการแข่งขัน
๓๐ นาที)
๗.กรรมการกดกริ่ง ๑ ครั้ง เมื่อเหลือเวลา ๑ นาที กดกริ่ง ๒ ครั้ง เมื่อหมดเวลาพูดและสามารถร้องต่อไปได้
ไม่เกิน ๓๐วินาที (พิธีกรจะบอกว่า....หมดเวลา.........)
๘. ผู้แข่งขันต้องปฏิบัติตามกติกาโดยเคร่งครัด
๙. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นข้อยุติ
๑๐.ให้ ผู้ ร่ ว มแข่ง ขัน หรื อผู้ เ ข้า ร่ ว มแข่ง ขัน แจ้ง ความประสงค์แ ละส่ ง ใบสมั ครเข้า ร่ว มแข่ง ขัน ภายในวั น ที่
๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ ได้ ที่ ส านั ก งานสภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า เลขที่ ๓๔๐ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสี ม า ต.ในเมื อ ง อ.เมื อ ง จ.นครราชสี ม า รหั ส ไปรษณี ย์ ๓๐๐๐๐ วงเล็ บ มุ ม ซองสมั ค รเข้ า แข่ ง ขั น
“โฟล์คซองภาษาโคราช”โดยดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.nrru.ac.th
๓. เกณฑ์การให้คะแนน
๑.ความสามารถในการสร้างสรรค์คาประพันธ์ หรือการเลือกบทเพลง
๒.การสร้างความบันเทิงและดึงดูดความสนใจจากผู้ชมความมีชีวิตชีวาของวง
หรือความมีอารมณ์ร่วมในบทเพลงโดยใช้สาเนียงในการร้อง
๓.ความสามารถในการบรรเลงเพลงเครื่องดนตรี
๔.ความสามารถในการร้อง (น้าเสียง,จังหวะ,อักษร ฯลฯ)

๓๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๕ คะแนน
๒๕ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน

ผู้ประสานงาน นางสาวอนงค์รัก จูหมื่นไวย์

๐๙๗-๓๔๓๖๗๐๖,๐๘๙-๘๖๔๐๗๐๖

ตารางการให้คะแนนแข่งขันโฟล์คซองภาษาโคราช”
----------------------------------------------ชื่อทีมผู้เข้าแข่งขัน..............................................................................................................................................
ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ประเด็น ความสามารถในการ การสร้ างความบันเทิง ความสามารถใน ความสามารถใน
การให้
สร้างสรรค์คา
และดึ ง ดู ด ความสนใจ การบรรเลงเพลง การร้อง (น้าเสียง,
คะแนน ประพันธ์ หรือการ จ า ก ผู้ ช ม ค ว า ม มี เครื่องดนตรี
จังหวะ,อักษร ฯลฯ)
เลือกบทเพลง
ชี วิ ต ชี ว าของวงหรื อ
ความมีอ ารมณ์ร่ว มใน
บทเพลงโดยใช้สาเนียง
ในการร้อง

รวม
คะแนน

คะแนน
เต็ม
คะแนน
ที่ได้

๑๐๐
คะแนน

๒๕ คะแนน

๒๐ คะแนน

๒๕ คะแนน

๒๕ คะแนน

คะแนนที่ได้.................................คะแนน
คะแนนรวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน

ลงชื่อ..............................................................คณะกรรมการผู้ให้คะแนน
(....................................................................)
................./................../.................

ใบสมัครการประกวดโฟล์คซองภาษาโคราช
สาหรับผู้สมัคร
ชื่อผู้สมัคร ชื่อ-สกุล (ผู้นาวง)................................................................................................................................
ชื่อวง....................................................................................ชื่อสถานศึกษา.........................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ..................หมู่.............ถนน...............................ตาบล....................................
อาเภอ......................................................................................จังหวัด..................................................................
รหัสไปรษณีย์...........................................................................เบอร์โทรศัพท์.......................................................
มีความประสงค์สมัครประกวดโฟล์คซองภาษาโคราช
ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

โดยมีสมาชิกวงดังนี้
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ระดับการศึกษา
ที่กาลังศึกษาอยู่

ตาแหน่งในวง

ลายมือชื่อผู้สมัคร

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ชื่อเพลงที่ส่งเข้าประกวด
๑.เพลงที่มีผู้แต่งไว้เดิม ชื่อเพลง.............................................................................................................
๒.เพลงที่แต่งขึ้นใหม่ ชื่อเพลง.............................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................ผูส้ มัคร (ผู้นาวง)
(.............................................................)
............../.........../……………
ขอรับรองว่าผู้สมัครเข้าการแข่งขันโฟล์คซองภาษาโคราช ให้ข้อมูลประกอบการสมัครที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ......................................................................ครู/ผู้รับรอง (ผู้ฝึกซ้อม)
(...............................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
................/.................../.................
สาหรับกรรมการ ได้ตรวจใบสมัครและหลักฐานการสมัครถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(...............................................................)
................./..................../..................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ ๑. เขียนใบสมัคร ๒ ชุด ส่งไปยังคณะกรรมการดาเนินงาน ๑ ชุด และผู้เข้าแข่งขันเก็บไว้ ๑ ชุด
๒. ให้ผู้เข้าแข่งขันนาใบสมัครและบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงในการแข่งขัน

