
 
 

การประกวดวงดนตรีระดบัมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

(Hatyai Music Awards 2020) 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ร่วมกบั ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพลก็ซ์ 

---------------------------------------------------------------------- 

 1. หลกัการและเหตุผล 

  เน่ืองจากในปัจจุบนันักเรียนนักศึกษาได้ให้ความสนใจในกิจกรรมทางดนตรีมากขึ้น ดนตรีเป็น

กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ งทางตรงและทางอ้อม เป็นส่ือท่ีช่วยส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มี

ความคิดสร้างสรรค์ กลา้แสดงออกซ่ึงความสามารถ และเพื่อพฒันาทกัษะทางด้านดนตรี  ตลอดจนเป็น              

การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

 2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทกัษะในการเล่นดนตรี 

2.2 เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษา ไดแ้สดงออกถึงความสามารถทางดา้นดนตรี  

2.3 เพื่อเป็นการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการเล่นดนตรีสู่ระดบัสากล 

2.4 เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้  ความเข้าใจในทักษะทางด้านดนตรีระหว่างผู ้เข้าร่วม                         

การแข่งขนัจากสถาบนัต่าง ๆ และผูส้นใจทัว่ไป 

2.5 เพื่อใหเ้ยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  และห่างไกลยาเสพติด 

 3. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน     

3.1 ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า

และอายไุม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (นบัถึงวนัท่ีจดัการประกวด) 

3.2  จาํนวนของผูส้มคัรในแต่ละวงจะตอ้งมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 8 คน (จะเป็น

สถานศึกษาเดียวกนัหรือต่างสถาบนัก็ได)้ 

3.3  ผูส้มคัร 1 คน มีสิทธ์ิในการเขา้ประกวดได ้1 วง และในแต่ละวง ไม่อนุญาตให้เปล่ียนตวัหรือ

เพิ่มจาํนวนผูส้มคัรหลงัจากท่ีไดส่้งรายช่ือผูส้มคัรแลว้ 

3.4  ขอ้ตกลงอ่ืนๆท่ีไม่ได้ระบุไวใ้นหลกัเกณฑ์ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการการ

จดัการประกวด การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นอนัยติุ 

 

 

 

 
 



 
 

4. กาํหนดการ และสถานท่ีจัดการแข่งขัน  

 อบรมเชิงปฎิบัติการทางดนตรี Music Workshop ก่อนการแข่งขัน  

  กาํหนดการจดั Music Workshop วนัศุกร์ท่ี 16 ตุลาคม 2563  

  ลงทะเบียน เวลา 09.30-10.00 น. และเขา้ร่วมการอบรม เวลา 10.00-15.00 น.  

  ณ หอ้งนิทรรศการพสุ สัตถาภรณ์ ชั้น 1 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

  วันแข่งขันวงดนตรี 

  กาํหนดการแข่งขนั วนัเสาร์ท่ี 17 ตุลาคม 2563  

  ลงทะเบียนรายงานตวัเวลา 08.30-08.45 น. และเร่ิมการแข่งขนั เวลา 9.00 น.เป็นตน้ไป 

  ณ ลานกิจกรรม ชั้น B ศูนยก์ารคา้ไดอาน่าคอมเพลก็ซ ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
*จบัสลากพร้อมกนั ณ ลานกิจกรรม ชั้น B Event Hall ศูนยก์ารคา้ไดอาน่าคอมเพลก็ซ์ ก่อนเวลา 08.45 น.* 

 5. กาํหนดการและสถานท่ีในการรับสมัคร 

         5.1   เปิดรับสมคัร   ตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยายน  – 10 ตุลาคม 2563 

         5.2  สมคัรดว้ยตนเองไดท่ี้   

     - สาขาวิชาดนตรีสมยันิยม (Pop Music) ชั้น 1 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

    - ออนไลน์ผา่น เวปไซต ์www.hu.ac.th/hyma2020 

6. ระเบียบการแข่งขันโดยสังเขป 

หลกัฐานในการสมัครเข้าประกวด 
              6.1  แบบฟอร์มใบสมคัรท่ีทางคณะกรรมการจดัการประกวดกาํหนดให ้ 

   (กรอกรายละเอียดอยา่งชดัเจนและถูกตอ้งตามความจริง) 

            6.2  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือสาํเนาบตัรนกัเรียน/นกัศึกษา 

            6.3  หนงัสือรับรองโดยอาจารยเ์ป็นผูรั้บรองผูส้มคัร 
 
เพลงสําหรับใช้ในการประกวด  

                1.  เพลงชา้   1  เพลง 

                2.  เพลงเร็ว  1  เพลง 

                  *** เพลงท่ีใชใ้นการประกวดสามารถใชเ้พลงไทยหรือเพลงสากลก็ได*้** 



 
 

7. เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน 

ระเบียบและกติกาในการประกวด 

 1. ในการประกวดแต่ละวงจะมีเวลาทั้งหมดวงละ 12 นาที โดยจะจบัเวลาตั้งแต่พิธีกรประกาศ

เชิญขึ้นบนเวที การเตรียมความพร้อมบนเวทีการลอง Sound รวมถึงการบรรเลงเพลงท่ีใชใ้นการประกวด

ภายในเวลา 12 นาที 

    2. ในการประกวดห้ามใช้อุปกรณ์  Sequencer (ซี เควนเซอร์) หรือทํา Loop Music และ 

Backing Track ต่าง ๆ ช่วยในการบรรเลง หากมีจะตดัสิทธ์ิในการเขา้ประกวดทนัที 

3. ในการประกวดทางคณะกรรมการจดัการประกวดจดัเตรียมอุปกรณ์บนเวทีไว ้ดงัน้ี 

                 -  ตูแ้อมป์กีตาร์   2   ตู ้  

                 -  ตูแ้อมป์กีตาร์เบส  1   ตู ้    

                 -  ตูแ้อมป์คยีบ์อร์ด  2   ตู ้  

                 -  ขาไมคพ์ร้อมไมค ์  8  ตวั 

                -  กลองชุด   1  ชุด 

                -  ขาตั้งคียบ์อร์ด   2  ตวั 

   สําหรับกลองชุดทางคณะกรรมการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์กลองอ่ืน ๆ  ท่ีนาํมาเปล่ียนได้

คือ กระเด่ืองคู่ เกา้อ้ี และกลองสแนร์ เท่านั้น 

 4. การแต่งกายของผูเ้ข้าประกวดให้ใช้เคร่ืองแบบนักเรียน นักศึกษาหรือเส้ือทีมท่ีมีรูปแบบ

เหมือนกนัเท่านั้น 

    5. ขอ้ตกลงอ่ืน ๆ  ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นระเบียบและกฎกติกา ผูแ้ข่งขนัตอ้งแจง้เพื่อขออนุญาตต่อ

คณะกรรมการจดัการประกวดการตดัสินก่อนทาํการประกวด และคาํตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นอนั

ส้ินสุด 

      *** การจับเวลาจะมีป้ายสัญลักษณ์บอกเวลา หากเกินเวลาจะถูกตดัคะแนน  ซ่ึงทางคณะกรรมการ

จดัการประกวด จะช้ีแจงรายละเอียดใหท้ราบอีกคร้ัง *** 

หลกัเกณฑ์การให้คะแนนในการประกวด 

 1.ทกัษะในการบรรเลง                                         20  คะแนน 

2.เทคนิคและความยากง่ายของบทเพลง   20  คะแนน 

             3.เทคนิคและนํ้าเสียงในการขบัร้องเด่ียวและร้องประสาน   20  คะแนน 

             4.ภาพรวมและความกลมกลืนของการบรรเลง                       20  คะแนน 

             5.ความคิดสร้างสรรค ์                                                        10  คะแนน 

              6.บุคลิกภาพ สีสันและการแสดงออก                10  คะแนน 

          คะแนนรวม                100  คะแนน 



 
 

8. รางวัล 

1.รางวัลชนะเลศิ จะไดรั้บโล่รางวลั พร้อมเกียรติบตัรและเงินรางวลั 1 รางวลั รางวลัละ 10,000 บาท 

2.รางวัลรองชนะเลศิอันดับหน่ึง จะไดรั้บโล่รางวลั พร้อมเกียรติบตัร

และเงินรางวลั 

1 รางวลั รางวลัละ   8,000 บาท 

3.รางวัลรองชนะเลศิอันดับสอง จะไดรั้บโล่รางวลั พร้อมเกียรติบตัร

และเงินรางวลั 

1 รางวลั รางวลัละ   5,000 บาท 

4.รางวัลชมเชย จะไดรั้บเกียรติบตัรพร้อมเงินรางวลั 1 รางวลั รางวลัละ   3,000 บาท 

5.รางวัล Popular Vote จะไดรั้บเงินรางวลั  1 รางวลั รางวลัละ   2,000 บาท 

รวมมูลค่าเงินรางวัล 28,000 บาท 

 
*หมายเหตุ : สาํหรับรางวลั Popular Vote จะนบัแตม้โดยเลือกจากรายการดงัน้ี 

  1.ใบเสร็จซ้ืออะไรก็ได ้ท่ีมีใบเสร็จในศูนยก์ารคา้ไดอาน่าคอมเพลก็ซ ์โดยนบั 1 บาท = 1 คะแนน  

  2.เม่ื อ ซ้ื ออาห ารเส ริม  Change Master 1 กล่ อง ราคากล่ องล ะ 990.- รับ ค ะแน น โห วตX2                     

(เฉพาะรางวลั Popular Vote) 

 

9. ข้อมูลเพิม่เติม การสมัครเข้าแข่งขัน และข้อมูลผู้ประสานงานการแข่งขัน 

9.1 นกัเรียนหรือนกัศึกษาท่ีสนใจสามารถดูรายละเอียด และสมคัรไดท่ี้ www.hu.ac.th/hyma2020 

หรือติดต่อสอบถามไดท่ี้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบโครงการ/ผูป้ระสานงานโครงการ คือ  

9.1.1  อาจารยส์มพล  แกว้แทน สาขาวิชาดนตรีสมยันิยม คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  

เบอร์โทรศพัท ์0-7420-0300 ต่อ 219 เบอร์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 08-6965-9090 

E-mail Address:  somphol@hu.ac.th 

9.1.2   อาจารยพ์ชัรสกนธ์ โพธ์ิ สาขาวิชาดนตรีสมยันิยม คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์                                                     

เบอร์โทรศพัท ์0-7420-0300 ต่อ 219   เบอร์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 06-1239-9323                 

E-mail Address:  pathsharasakon@hu.ac.th 

 9.2  สามารถสมคัรไดต้ั้งแต่บดัน้ีถึงวนัท่ี  10 ตุลาคม 2563 

 



 
 

ใบสมัครการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

(Hatyai Music Awards 2020) 

ณ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ และ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ 

วนัท่ีสมคัร...............เดือน................... พ.ศ. ............... 

ช่ือวง............................................................... สมาชิกทั้งหมด...........................................................คน 

ช่ือสถานศึกษา................................................. จงัหวดั........................................................................... 

***ขอรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดท้ังหมดในแบบฟอร์มนีเ้ป็นความจริง หากข้อมูล ไม่เป็นความจริงจะ

ยินยอมให้คณะกรรมการตัดสิทธ์ิในการประกวดทันที*** 

 

                                                                                         ลงช่ือ......................................  ......                                              

(...................................................) 

                                                                           หัวหน้าวง 



 
 

หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  นักศึกษาของผู้สมัคร 

(สําหรับอาจารย์) 

          ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... 

ตาํแหน่ง........................................................................................... ขอรับรองวา่ผูส้มคัรเขา้ประกวด 

ทั้งหมดกาํลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนั......................................................................................................... 

ท่ีอยูส่ถาบนั......................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัท(์สถาบนั)....................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัท(์มือถือ)........................................................................................................................ 

 

                                ***รายละเอียดขอ้มูลทุกอยา่งเป็นความจริงทุกประการ*** 

 

 

                                                                        

                                                                   ลงช่ือ........................................................................ 

                                                                           (..........................................................................) 

                                                                       ตาํแหน่ง.................................................................. 

 

 

 

** (จะต้องมีตราโรงเรียนประทับ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายช่ือสมาชิกในวง 

(กรุณาพิมพห์รือเขียนดว้ยตวับรรจง เพื่อความถูกตอ้งในการจดัพิมพเ์กียรติบตัร) 

 

 

 1.ช่ือ-สกุล............................................. ช่ือเล่น...............................อาย.ุ................ปี 

          ผูเ้ล่นตาํแหน่ง.......................................กาํลงัศึกษาระดบั...........................................  

                 สถานศึกษา.......................................... โทรศพัทติ์ดต่อ............................................ 

          ท่ีอยูปั่จจุบนั............................................................................................................... 

 

  2.ช่ือ-สกุล............................................. ช่ือเล่น...............................อาย.ุ................ 

          ผูเ้ล่นตาํแหน่ง.......................................กาํลงัศึกษาระดบั...........................................  

                 สถานศึกษา.......................................... โทรศพัทติ์ดต่อ............................................ 

          ท่ีอยูปั่จจุบนั............................................................................................................... 

 

    3.ช่ือ-สกุล............................................. ช่ือเล่น...............................อาย.ุ................ปี 

          ผูเ้ล่นตาํแหน่ง.......................................กาํลงัศึกษาระดบั...........................................  

                 สถานศึกษา.......................................... โทรศพัทติ์ดต่อ............................................ 

          ท่ีอยูปั่จจุบนั............................................................................................................... 

 

    4.ช่ือ-สกุล............................................. ช่ือเล่น...............................อาย.ุ................ปี 

          ผูเ้ล่นตาํแหน่ง.......................................กาํลงัศึกษาระดบั...........................................  

                 สถานศึกษา.......................................... โทรศพัทติ์ดต่อ............................................ 

          ท่ีอยูปั่จจุบนั............................................................................................................... 

 

 

    5.ช่ือ-สกุล............................................. ช่ือเล่น...............................อาย.ุ................ปี 

          ผูเ้ล่นตาํแหน่ง.......................................กาํลงัศึกษาระดบั...........................................  

                 สถานศึกษา.......................................... โทรศพัทติ์ดต่อ............................................ 

          ท่ีอยูปั่จจุบนั............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    6.ช่ือ-สกุล............................................. ช่ือเล่น...............................อาย.ุ................ปี 

          ผูเ้ล่นตาํแหน่ง.......................................กาํลงัศึกษาระดบั...........................................  

                 สถานศึกษา.......................................... โทรศพัทติ์ดต่อ............................................ 

          ท่ีอยูปั่จจุบนั............................................................................................................... 

 

 

     7.ช่ือ-สกุล............................................. ช่ือเล่น...............................อาย.ุ................ปี 

          ผูเ้ล่นตาํแหน่ง.......................................กาํลงัศึกษาระดบั...........................................  

                 สถานศึกษา.......................................... โทรศพัทติ์ดต่อ............................................ 

          ท่ีอยูปั่จจุบนั............................................................................................................... 
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