ระเบียบการแข่งขันการประกวดนักร้องและวงดนตรี
SRU MUSIC AWARD ครั้งที่ 11
---------------------------------------เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และมีโอกาสได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี องค์การนักศึกษา ภาคปกติ ซึ่งมีบทบาทในการ
ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมความสามรถพิเศษด้านดนตรีให้แก่นักศึกษา จึงได้จัดการแข่งขันการประกวดนักร้องและวง
ดนตรีขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “SRU MUSIC AWARD ครั้งที่ 11” เพื่อเป็นเวทีสาหรับแสดงความสามารถ
ทางดนตรีของคนรุ่นใหม่ ในวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ โดยมีกาหนด
จัดการประกวดดังนี้
วันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2559 เริ่มเวลา 13.00 น. ประกวดนักร้องประเภทลูกทุ่งและสตริง
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. ประกวดวงดนตรี
1. คุณสมบัติของวงดนตรีที่เข้าแข่งขัน
นักร้อง หรือ วงดนตรี ที่สมัครเข้าแข่งขัน ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาหรับวงดนตรีจะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 3 – 7 คน
2. การสมัคร
นัก ร้ อง หรือ วงดนตรีที่ จ ะเข้ า แข่ งขัน ต้องส่ง ใบสมัครตามแบบฟอร์ มที่ก าหนด รับ ได้ ที่
กองพัฒนานักศึกษา หรือ คณะที่นักศึกษาสังกัด (หรือ Download แบบฟอร์มใบ สมัครได้ทาง
www.stu.sru.ac.th) โดยกรอกรายละเอียดทุกหัวข้อและหลักฐานการสมัครให้ครบ และส่งใบ สมัคร ภายใน
วันที่ 16 กันยายน 2559
หมายเหตุ การสมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาของนักร้องผู้เข้าประกวด หรือของสมาชิกวงดนตรีทุกคน พร้อม
รูปถ่าย 1 นิ้ว (เขียนชื่อ หลังรูปถ่าย)

4. วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา
17.00 น.
5. สถานที่รับสมัคร
5.1 กองพัฒนานักศึกษา
5.2 องค์การนักศึกษา
5.3 ส่งใบสมัครผ่านเฟสบุ๊ค งานกิจกรรม มรส.
6. อุปกรณ์ที่ทางผู้จัดเตรียมให้สาหรับวงดนตรี
ทางผู้จัดการประกวดจะจัดเครื่องดนตรีไว้ให้ ซึ่งประกอบด้วย
6.1 กลอง 1 ชุด
6.2 แอมป์กีตาร์ 2 เครื่อง
6.3 แอมเบส 1 เครื่อง
6.4 แอมป์คีย์บอร์ด 1 เครื่อง
7. อุปกรณ์สาหรับประกวดนักร้องให้ผู้สมัครนามาเองดังนี้
7.1 CD ดนตรีเพลงที่ใช้ประกวด (กรณี CD แบ็คกิ้งแทร็คมีปัญหาทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
และจะถูกตัดคะแนน 10 คะแนน)
7.2 ผู้ควบคุมการเปิด CD ดนตรีเพลง จานวน 1 คน
ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้แทร็คที่เป็นไฟล์ MIDI หรือ คาราโอแกะจากคอมพิวเตอร์
8. กติกาการแข่งขัน
8.1 ประเภทนักร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงสตริง
1) ให้นาเทปหรือCD เพลงที่ใช้ประกวดให้ฝ่ายจัดการประกวดก่อนการประกวด ภายในวันที่ 8
ตุลาคม 2559 ณ กองพัฒนานักศึกษา
2) ไม่อนุญาตนาอุปกรณ์ปรับแต่งเสียงใช้ในการประกวด
3) เพลงที่ใช้ประกวดเป็นเพลงไทยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เพลงสากลประกวด

8.2 ประเภทวงดนตรี
1) เพลงที่ใช้ในการแข่งขันเป็นเพลงสตริง 3 เพลง (เพลงบังคับ เพลงมหาวิทยาลัยแห่งเมืองคนดี
แต่งทานองเอง และเพลงช้า 1 เพลง , เพลงเร็ว 1 เพลง)
2) ผู้เข้าแข่งใช้เวลาในการแข่งขัน 3 เพลง 30 นาที
3) อนุญาตให้นาเครื่องส่วนบุคคลและMix เข้าร่วมประกวดได้
4) เครื่องบนเวทีไม่อนุญาตให้ปรับแต่ง (ปรับแต่งได้เฉพาะเครื่องบุคคลที่นามาเท่านั้น)
5) ไม่อนุญาตให้นาเครื่องดนตรี หรือ อุปกรณ์ ประเภท Sequencer หรือ คอมพิวเตอร์ใช้ใน
การประกวด
6) ในกรณีที่หยุดร้องหรือหยุดเล่นทาให้เพลงขาดช่วง จะถูกหักคะแนน 10 คะแนน
7) สามารถใช้นักร้องประสานเสียงได้ แต่ต้องไม่เกินจานวนผู้เข้าประกวด
9. เกณฑ์การให้คะแนน
9.1 ประเภทนักร้อง (ลูกทุ่งและสตริง) คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นดังนี้
- ความยากง่ายของเพลง 10 คะแนน
- อารมณ์ลีลาและการแสดงออก 20 คะแนน
- เสียงร้อง 40 คะแนน
- ทานองเพลง 10 คะแนน
- คาร้อง 10 คะแนน
- จังหวะ 10 คะแนน
9.2 ประเภทวงดนตรี คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นดังนี้
- ความสามารถส่วนบุคคล(การแสดงออก,อารมณ์) 20 คะแนน
- การบรรเลงโดยรวม 25 คะแนน
- Sound โดยรวมของเพลง 25 คะแนน
- เสียงร้อง นักร้องนา และChorus 20 คะแนน
- ความยากง่ายของเพลง 10 คะแนน
10. การคิดคะแนนรวม
10.1 คะแนนจากคณะกรรมการ 90 %
10.2 คะแนนจากการโหวต 10 %
***---------------------------------------------------------***

