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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ       

การอาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะพื้นฐานของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้ก้าวสู่ระดับสากล 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด  
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1) เป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
2) เป็นนักเรียน นักศึกษาในระบบ หรือทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ยกเว้น นักเรียนทวิศึกษาและกลุ่มเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ           
3) ระดับจังหวัด ต้องผ่านการประกวด และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา  
4) ระดับภาค ต้องผ่านการประกวด และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
5) ระดับชาติ ต้องผ่านการประกวด และได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,                                     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับภาค 
          6) ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด 
   2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

  1) ผู้เข้าประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง จะต้องไม่เข้าประกวดร้องเพลงประเภทอื่น รวมทั้งการประกวดวง
ดนตรีสากล  

  2) ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็น นักเรียน นักศึกษา ในสาขางานดนตรี 
 3) ผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย 

3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา  

1) ปฏิบัติรวมวงดนตรีประเภทโฟล์คซอง 
2) แสดงบุคลิกภาพด้านการแสดงดนตรีโฟล์คซองบนเวทีอย่างเหมาะสม 

3.2 งานที่ก าหนด  
1) ประกวดวงดนตรีประเภทโฟล์คซอง ประกอบด้วยนักร้อง นกัดนตรี 3 - 5 คน ต่อ 1 ทีม 
2) บทเพลงท่ีใช้ประกวดมีเพลง  4  เพลง ประกอบด้วยเพลงพระราชนิพนธ์  2 เพลง เพลงสากล         

1 เพลง และเพลงไทยสากล 1 เพลง 
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3.3 ก าหนดการ  
1) ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้สมบูรณ์แล้วส่งทางไปรษณีย์, อีเมล์ (E-Mail), เว็บไซต์ (Website) 

หรือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ถึงสถานศึกษาท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดก่อนวันท าการประกวด
อย่างน้อย 7 วัน  

2) ผู้สมัครทุกคนต้องรายงานตัวก่อนการประกวด เพื่อรอการจับสลากจัดล าดับการประกวด โดยน าบัตร
นักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดง พร้อมเนื้อเพลงท่ีใช้ในการประกวด หากไม่น าหลักฐาน
ดังกล่าวมาแสดง กรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการประกวด  

3) ผู้สมัครทุกคนในวงดนตรีโฟล์คซองต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดการประกวด 
จากคณะกรรมการจัดการประกวดตามท่ีนัดหมาย 

4) ในกรณีท่ีผู้สมัครไม่สามารถมารายงานตัว หรือมารายงานตัวไม่ครบวง ในการจับสลากเพื่อจัดล าดับ
การประกวด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวด 

5) หลังจากรายงานตัวและส่งรายช่ือเพลงแล้ว จะไม่อนุญาตให้เปล่ียนเพลงท่ีใช้ในการประกวด 
6) การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ  คือรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ในรอบคัดเลือกจะคัดเลือกไว้ไม่

เกนิ 6 วง โดยไม่จัดล าดับ และในรอบชิงชนะเลิศจะตัดสินโดยจัดล าดับ ตามเกณฑ์รางวัล 
7) เวลาท่ีใช้ในการประกวดวงละไม่เกิน 10 นาที (นับจากพิธีกรกลางประกาศให้สัญญาณเริ่มท าการ

แสดง) ถ้ามีการแสดงเกินเวลาให้ตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน โดยตัดจากคะแนนรวมของกรรมการ
แต่ละท่าน (เศษของนาที คิดเป็น 1 นาที) 

8) อนุญาตให้ผู้ควบคุมวงร้องขอการปรับแต่งเสียงจากช่างควบคุมระบบเสียงให้ช่วยปรับแต่งเสียงเครื่อง
ดนตรีในขณะท่ีก าลังบรรเลง หากมีเหตุขัดข้องในขณะท่ีก าลังประกวด ให้ผู้ควบคุมวงร้องขอต่อ     

              คณะกรรมการตัดสินเพื่อให้พิจารณาเท่านั้น  
9) ในวันประกวด ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวด  1 ช่ัวโมง เพื่อเตรียมความพร้อม

บริเวณเวที (หากไม่มารายงานตัวกรรมการจะพิจารณาถือว่าสละสิทธิ์) 
10) วงดนตรีโฟ ล์คซองของสถาน ศึกษาท่ี เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในสาขางานดนตรี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวงดนตรีโฟลค์
ซองได้ในฐานะวงสาธิตการแสดงก่อนการประกวด และเป็นวงเตรียมความพร้อมระบบเสียงเพื่อการ
ประกวดในทุกระดับการประกวด โดยได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในทุกระดับท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารฯ แต่ละระดับจะ
พิจารณา 
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3.4 สิ่งที่ผู้เข้าประกวดต้องเตรียม 
1) เครื่องดนตรีท่ีอนุญาตให้ใชใ้นการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ได้แก่ กีตาร์โปร่ง  กีตาร์โปร่งไฟฟ้า  

กลองบองโก้ (Bongo)  หีบเพลงปาก (Harmonica)  ขลุ่ย   ไวโอลิน  แอกคอร์เดียน (Accordion) 
ระฆงัราว (Bar chimes หรือ Line Bell)  แทมโบรีน (Tambourine)  ลูกแซก (Maracas) ตลอดจน
เครื่องเคาะจังหวะท่ีไม่มีระดับเสียงตามบันไดเสียง  

2) เครื่องดนตรีท่ี ห้ามใชใ้นการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ได้แก่ เอฟเฟค (Effect)  คาฮอง (Cajon) 
    เครื่องช่วยแต่งเสียงทุกชนิดท่ีเป็น/ หรือเกี่ยวข้องกับ อิเล็กทรอนิกส์ ซีเควนเซอร์ มิดิไฟล์      
    คอมพิวเตอร์ดนตรีทุกชนิด กลองใหญ่ (Bass drum) ฉาบเหยียบคู่ (Hi-Hat) กลองสแนร์ (Snare 

drum)  กีตาร์ไฟฟ้า  กีตาร์เบสไฟฟ้า กีตาร์เบสโปร่งไฟฟ้า รวมถึงกีตาร์เบสท่ีท าขึ้นจากภูมิปัญญา
ท้องถิน่  และ เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีพื้นเมืองจากภาคต่าง ๆ เครื่องเป่า เช่น ทรัมเปท  
แซ็กโซโฟน เป็นต้น  

3)  ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์ดนตรีมาให้พร้อม  กรรมการกลางจะจัดเครื่องขยายเสียงให้  
              ประกอบด้วย ไมโครโฟนร้อง 5 ตัว  ตู้แอมป์กีตาร์ 3 ตู้ (ต้องใช้ของกรรมการกลางเท่านั้น)  
               และแสตนด์วางโน้ต (Note Stand) 5 อัน 

4) ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องน าบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชนมาแสดง 
5) เนื้อเพลงท่ีใช้ในการประกวดแต่ละรอบ ให้จัดพิมพ์และเข้าเล่มให้เรียบร้อย มีคอร์ดและท่อนเพลง    

ท่ีตรงกับการเล่น พร้อมส าเนาจ านวน 5 ชุด ส่งท่ีคณะกรรมการจัดการประกวดในวันรายงานตัว    
แต่ละรอบ ถ้าไม่เตรียมตามที่ก าหนดให้กรรมการแต่ละคนตัดคะแนนในส่วนของคะแนนรวม      
5 คะแนน 

6)  เพลงท่ีใช้ในการประกวด  วงละ  4  เพลง   คือ 
 รอบคัดเลือก  ให้ใช้เพลง  2  เพลง  ประกอบด้วยเพลงพระราชนิพนธ์  1 เพลง (บรรเลงในแนว         

                 โฟล์คซอง) และเพลงสากล  1  เพลง  (เลือกตามรายช่ือเพลงในตารางรายช่ือเพลงสากล) 
 รอบชิงชนะเลิศ  ให้ใช้เพลง 2  เพลง  ประกอบด้วย เพลงพระราชนิพนธ์  1  เพลง  (บรรเลงใน

แนวโฟล์คซอง ท่ีไม่ซ้ ากับรอบคัดเลือก) และเพลงไทย  1  เพลง  (เลือกตามรายช่ือเพลงในตาราง
รายช่ือเพลงไทย) 

    3.5  เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
1) เพลงพระราชนิพนธ์ 60 คะแนน ใช้เกณฑ์  ดังนี ้
 ทักษะการเล่นดนตรี                                                                      15   คะแนน 
 การร้องและการประสานเสียง                                                          10   คะแนน 
 อักขระ จังหวะ ท านอง                                                                  15   คะแนน 
 การน าเสนอหน้าเวที การแสดงออก และการรักษาเวลา                            10   คะแนน 
 ความสมบูรณ์ของเพลงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบวงโฟล์คซอง                      10  คะแนน 
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2) เพลงสากล/เพลงไทย 40 คะแนน ใช้เกณฑ์ ดังนี ้
 ทักษะการเล่นดนตรี                                                                      10 คะแนน                                           
 การร้องและการประสานเสียง                                                           10 คะแนน 
 อักขระ จังหวะ ท านอง                                                                   10 คะแนน 
 การน าเสนอหน้าเวที การแสดงออก  และความคิดสร้างสรรค์       10 คะแนน 

3.6 คณะกรรมการตัดสิน 
           เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ด้านดนตรีหรือขับร้องจากหน่วยงานสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหรือหน่วยงานภายนอกตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการประกวดพิจารณาตาม
ความเหมาะสม โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาดนตรี หรือการขับร้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คือเป็นครูดนตรี หรือ   
ครูสอนขับร้อง หรือเป็นนักร้อง นักดนตรีอาชีพ หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาดนตรี  

2) จ านวนกรรมการตัดสิน 3 คน หรือ 5 คน โดยให้เลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธานกรรมการตัดสิน 
และเป็นผู้ช้ีขาดผลการตัดสิน 

3) การจัดหากรรมการตัดสินการประกวดในระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของสถานศึกษาท่ีเป็นเจ้าภาพ 

4) คณะกรรมการด าเนินงาน จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของ 
การประกวดและเกณฑ์การตัดสิน 
 

4.  เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
     4.1 คะแนน  90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
     4.2 คะแนน  80  -  89         ระดับเหรียญเงิน 
     4.3 คะแนน  70  -  79   ระดับเหรียญทองแดง    
 

5. เกณฑ์รางวัล        
     5.1 ชนะเลิศ ได้คะแนนสูงสุด  
 5.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ  
 5.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
    5.4 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
    5.5 รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
    5.6 รางวัลชมเชย ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 
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6. รางวัลที่ได้รับ  
 6.1 ชนะเลิศ       ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 6.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
 6.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
    6.4 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6.5 รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6.6 รางวัลชมเชย      ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 

หมายเหตุ   
1. ผู้เข้าประกวดท่ีท าคะแนนได้อยู่ในระดับตามเกณฑ์ ในข้อ 4 ได้รับเกียรติบัตรตามระดับคุณภาพ 
2. ผู้เข้าประกวดท่ีท าคะแนน ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ 4 และข้อ 5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน 
3. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวด และครูผู้ควบคุม 

          4.   ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 

 
ตารางรายชื่อเพลงไทย    

 

เพลงท่ี ช่ือเพลง ศิลปิน เพลงท่ี ช่ือเพลง ศิลปิน 
1. ตากับหลาน จรัล มโนเพชร 2. มะเมี๊ยะ จรัล มโนเพชร 
3. อุ้ยค า จรัล มโนเพชร 4. พี่สาวครับ จรัล มโนเพชร 
5. มิดะ จรัล มโนเพชร 6. ล่องแม่ปิง จรัล มโนเพชร 
7. ลูกข้าวนึ่ง จรัล มโนเพชร 8. เปิบข้าว คาราวาน 
9. คนกับควาย คาราวาน 10. จิตร ภูมิศักดิ์ คาราวาน 
11. คนหลังเขา คาราวาน 12. กระต่ายกับเต่า คาราวาน 
13. นกสีเหลือง คาราวาน 14. ท่ีนี่ไม่มีครู แฮมเมอร์ 
15. บินหลา แฮมเมอร์ 16. ปักษ์ใต้บ้านเรา แฮมเมอร์ 
17. แม ่ แฮมเมอร์ 18. ผีโลงเย็น ปู พงษ์สิทธิ์ 
19. นิทานหิ่งห้อย ศุ บุญเล้ียง 20. รักหนอรัก ชัยรัตน์ เทียบเทียม 
21. ยับ ชัยรัตน์ เทียบเทียม 22. สุขาอยู่หนใด ชัยรัตน์ เทียบเทียม 
23. ทานตะวัน พงษ์เทพ กระโดนช านาญ 24. คิดถึงบ้าน พงษ์เทพ กระโดนช านาญ 

25. ก าลังใจ โฮป 26. ค าสัญญาท่ีว่างเปล่า โฮป 
27. สาวเชียงใหม่ จรัล มโนเพชร 28. เดือนเพ็ญ จิตร ภูมิศักดิ์ 
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ตารางรายชื่อเพลงสากล 
เพลงท่ี ช่ือเพลง ศิลปิน เพลงท่ี ช่ือเพลง ศิลปิน 

1. Puff the magic 
dragon 

Peter, Paul and 
Mary 

2. 500 miles Peter, Paul & Mary 

3. You are my 
sunshine 

Jimmie Davis 4. Lemon tree Peter, Paul & Mary 

5. Leaving on a jet 
plane 

John Denver 6. Take Me 
Home, Country 

Roads, 

John Denver 

7. Yellow Bird John Dennis 
Dickey 

8. Greenfields The Brothers Four 

9. Tie a Yellow 
Ribbon Round the 

old oak 

The Brothers 
Four 

10. Michael row 
the boat 
ashore 

Roger McGuinn 

11. Annie's Song John Denver 12. Donna Donna Joan Baez 
13. Today John Denver 14. Leaving on a 

jet plane 
Peter, Paul and 

Mary 
15. A Horse with No 

Name 
America 16. Man Come into 

Egypt 
Peter, Paul and 

Mary 
17. Let It Be  Me Collin Raye 18. Blowing in the 

Wind 
Joan Baez 

19. The River In The 
Pines 

Joan Baez 20. Don't cry for 
me Argentina 

Joan Baez 

21. Yesterday Joan Baez 22. House of the 
Rising Sun 

Joan Baez 

23. All I Have To Do Is 
Dream 

The Every 
Brothers 

24. Blowing in the 
Wind 

Peter, Paul and 
Mary 

25. Fire and Rain James Taylor 26. The Boxer Simon & Garfunkel 
27. April Come She Will Simon & 

Garfunkel 
28. This Land is 

Your Land 
The Malleys 

29. Where Have All 
The Flowers Gone 

Joan Baez 30. Jambalaya on 
the Bayou 

Hank Williams 

31. I have to say I love Jim Croce 32. New York ‘s Jim Croce 
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you in a song not my home 
33. Lover Cross Jim Croce 34. These Dreams Jim Croce 
35. Kaw-Liga Hank Williams 36. Jambalaya Hank Williams 
37. You’re cheat in 

heart 
Hank Williams 38. Cold, Cold 

Heart 
Hank Williams 

 


