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หลักเกณฑ์และกติกาในการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมสู่ภูมิภาคอาเซียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา  2561 

ในวันที่  14  กันยายน  2561 
ณ  ลานเฟือง อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 

ชื่อกิจกรรม:การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 
1. คุณสมบัติของผู้ที่ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 

1.1 วงดนตรีที่มีสมาชิกวงตั้งแต่ 3-5 คน (จัดรูปแบบวงได้ตามสะดวก) 
1.2 สมาชิกในวงต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปี (นับถึงวันประกวด ตรวจสอบบัตรประชาชน) 

2.  หลักเกณฑ์และกติกาในการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง 
2.1 ห้ามใช้ ERRECT เครื่องช่วยแต่งเสียงทุกชนิดที่เป็น/หรือเกี่ยวข้องกับ 

ELECTRONIC/CHORUS/FLANGER/ซีเควนเซอร์  มิดิไฟล์  คอมพิวเตอร์คนตรีทุกชนิด  ถ้ามีกลองชุด
ห้ามใช้กระเดื่อง(BASS  DRUM) 

2.2 ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อม  กรรมการกลางจัดเตรียมเครื่องเสียงให้คือไมค์ร้อง 4 ตัว  
ตู้แอมป์กีตาร์ 3  ตู้  บองโก้ 1 ชุด และแสตนวางโน้ต 2 ตัว เท่านั้น 

2.3  อนุญาตให้ใช้กีตาร์โปร่งไฟฟ้าและเครื่องดนตรีพื้นเมือง  และใช้กีตาร์เบสทุกชนิด  รวมทั้งกีตาร์เบสโปร่ง
และกีตาร์เบสที่ท าขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.4  ผู้เข้าประกวดแต่งกายเป็นทีมและสุภาพ  เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
2.5  ผู้เข้าประกวดต้องน าบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาด้วย  หากไม่น าบัตรมาแสดงกรรมการจะ
พิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน(หากเป็นบัตรเหลืองต้องมีรูปถ่ายและนายทะเบียนเป็นผู้ลงนาม) 
2.6  ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมความพร้อม เรื่องเพลง มาทีมละ  3  เพลง คือ 
 2.6.2  เพลงบังคับ  “เพลงเสียงแคนราชมงคล” 
 2.6.2  เพลง ช้า 1 เพลง   
 2.6.3  เพลง เร็ว 1 เพลง 
2.7  ผู้เข้าประกวดต้องน าใบสมัครตัวจริง  พร้อมเนื้อเพลงเอกสารตัวจริงพร้อมกับส าเนา 1 ชุด โดยจัดพิมพ์
ให้เรียบร้อย เพื่อส่งให้คณะกรรมการจัดการประกวดในวันรายงานตัว 
2.8  เวลาที่ใช้ในการประกวด  วงละไม่เกิน 20 นาที (รวมทั้ง 3 เพลง  โดยเริ่มจับเวลาเมื่อพิธีกรกลาง
ประกาศให้ท าการแสดงส่วนวงที่จับฉลากได้แข่งขันเป็นวงแรกอนุญาตให้เช็คระบบเสียงจนเป็นที่พอใจ) 
2.9  อนุญาตให้ผู้ควบคุมวงและผู้เข้าแข่งขันศึกษากฎกติกาและเกณฑ์การให้คะแนนอย่างละเอียด  ก่อนการ
เลือกเพลงที่จะใช้ในการประกวด 
2.10 ผู้เข้าแข่งขันประกวดดนตรีโฟล์คซองต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง  เพื่อเตรียมความ
พร้อมที่เวทีการแข่งขัน (หากไม่รายงานตัวกรรมการจะพิจารณาถือว่าสละสิทธิ์) 
2.11  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุต 

 
 



  ๕๐ ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน สู่ราชมงคลขอนแก่น 
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 

 
ใบสมัครการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมสู่ภูมิภาคอาเซียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา  2561 
ในวันที่  14  กันยายน  2561 

ณ  ลานเฟือง อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 

ชื่อวง......................................................................................สถานศึกษา........... ................................................. 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา/สถานศึกษา ระดับชั้น ต าแหน่งที่เล่น 

1     
2     
3     
4     
5     

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด...........................................................E-mail………………………………… 
เพลงที่ส่งเข้าประกวด 

-  เพลง คนไทยแต่งให้พ่อหลวง   
ชื่อเพลง.......................................................... ........ผู้แต่ง............................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่านักเรียน นักศึกษา ตามรายช่ือ มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดทุกประการ 
 

ลงชื่อ.................................................อาจารย์ผู้ควบคุม/อาจารย์ที่ปรึกษา 
    (.....................................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................... 

**หมายเหตุ** 
1.  ให้ทุกทีมที่เข้าประกวด  ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือโทรสารหมายเลข 043-338869-70 ภายในวันที ่

10 กันยายน  2561 
2. ส่งใบสมัครตัวจริงพร้อมเนื้อเพลงและส าเนา  1 ชุด พร้อมรายงานตัวทีจุ่ดอ านวยการ  ณ ลานเฟอืง อาคาร 50 ปี เทคนคิไทย-เยอรมัน ขอนแก่น  

เวลา 15.00.00-16.00 น. 
3. สอบถามเพิ่มเติมที่ ยพุาภรณ์  น้อยหนองสวง โทร 082-304-3451 หรือ 043-338869-70 

 
 
 
 
 
 



  ๕๐ ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน สู่ราชมงคลขอนแก่น 
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ก าหนดการประกวดดนตรีโฟล์คซอง โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมสู่ภูมิภาคอาเซียน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา  2561 

ในวันที่  14  กันยายน  2561 
ณ  ลานเฟือง อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 

 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที ่
วันที่ 14
กันยายน  
2561 

15.00 น.-16.00 น. ลงทะเบียน และรายงานตัว พร้อมจับล าดับ
การแข่งขัน 

จุดอ านวยการ ณ ลานเฟือง อาคาร 
50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน 
ขอนแก่น   

 16.00 น.-18.00 น. เริ่มการแข่งขันประกวดโฟล์คซอง (ช่วงที่ 1) เวทีกลาง ณ ลานเฟือง อาคาร 50 
ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น   

 18.00 น.-19.00 น. พิธีเปิด เวทีกลาง ณ ลานเฟือง อาคาร 50 
ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น     การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมสู่

ภูมิภาคอาเซียน 3 ชุดการแสดง 
 19.00 น. -20.00  น. เริ่มการแข่งขันประกวดโฟล์คซอง (ช่วงที่ 2) เวทีกลาง ณ ลานเฟือง อาคาร 50 

ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น    20.00 น. ประกาศผลรางวัล  
 20.00-21.00 น. การแสดงโชว์วงดนตรีที่ได้รับรางวัล   
ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
หมายเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

1.  คุณยุพาภรณ์ น้อยหนองสวง 082-304-3451  ผู้จัดการแข่งขัน 
2.  คุณศุภรัตน์  พลไชยสงค์ 083-661-3645    ผู้จัดการแข่งขัน 
หรือเบอร์ศัพท์ภายในส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 043-3388-69-70 

 
 
  
 


