กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศลิ ปะ – สาระดนตรี : 1 การแข่ งขันขับร้ องเพลงพระราชนิพนธ์
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-6
1.2 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภทเดี่ยว ชาย จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 1 คน
2.2 ประเภทเดี่ยว หญิง จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าแข่งขัน พร้ อมชื่อครูผ้ ฝู ึ กซ้ อม
3.2 หลักเกณฑ์การแข่งขัน
- เพลงที่ใช้ ประกวด 1 เพลง
- เป็ นเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 โดยผู้ประกวดเลือกมาเอง
- ไม่มีรีวิว/หางเครื่ อง/แดนเซอร์ ประกอบเพลง
- ต้ องนาแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี สาหรับประกอบการร้ องเพลงมาเองและสามารถตัด
Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้ กรรมการจะไม่พจิ ารณาคะแนนให้ )
- จับฉลาก เพื่อเรี ยงลาดับก่อนการแข่งขัน 30 นาที
- ส่งเนื ้อร้ องให้ คณะกรรมการในวันประกวด จานวน 3 ชุด
- แต่งกายด้ วยชุดนักเรี ยน
- กรณีที่เกิดการผิดพลาดอนุญาตให้ เริ่ มต้ นใหม่ได้ ทังนี
้ ้ไม่เกินวรรคที่ 2 ของเนื ้อร้ องท่อนที่ 1
หากเกินจากนี ้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด
- ไม่อนุญาตให้ ดเู นื ้อเพลงในขณะประกวด
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 น ้าเสียง ความไพเราะของเสียง
4.2 เทคนิคการขับร้ อง
4.3 จังหวะ ทานอง ถูกต้ อง
4.4 อักขระวิธีถกู ต้ อง
4.5 บุคลิก ลีลา อารมณ์
4.6 ความยากง่ายของเพลง

30 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน
80 – 100
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
6.1 กรรมการตัดสินระดับชันละ
้ 3 – 5 คน
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- เป็ นครูที่ทาการสอนดนตรี สากล หรื อขับร้ องสากล
- ผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นที่ยอมรับในด้ านดนตรี สากล หรื อขับร้ องสากล
- กรรมการต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขันหรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการฝึ กซ้ อม
6.3 ข้ อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผ้ สู อนควรแต่งตังให้
้ ตดั สินในระดับชันที
้ ่ทาการสอน
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- เวที หรื อ ห้ องประชุม พร้ อมชุดเครื่ องเสียง ลาโพง
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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