ระเบียบการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจําป ๒๕๖๕
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-----------------------------------สํานัก ศิล ปะและวัฒ นธรรมมหาวิท ยาลัยราชภัฏนครราชสีม า รวมกับ สมาคมเพลงโคราชสํานัก งาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาและสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการอนุรักษและ
เชิดชูเพลงโคราช จึงดําเนินโครงการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีประจําป ๒๕๖๕ตามรายละเอียด ดังนี้
ก. ประเภทและรุนในการกวด
ประเภท
๑. ประเภทอนุรักษ

รุน
๑. รุนอายุไมเกิน ๑๖ ป (อายุไมเกิน ๑๖ ป นับถึงวันปดรับสมัคร)ชาย-หญิง
๒. รุนอายุไมเกิน ๒๕ ป(อายุไมเกิน ๒๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร)ชาย-หญิง
๒. ประเภทสรางสรรค - รุนอายุไมเกิน ๒๕ ป (อายุไมเกิน ๒๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร)
สมาชิกแตละวงจํานวน ๒ – ๕คน
ข. ระเบียบการประกวด
๑. ผูเขาประกวดสามารถเขารวมการประกวดไดเพียง ๑ ประเภทเทานั้น และเปนผูท ี่ไมเคยไดรบั รางวัล
ถวยพระราชทานมากอน
๒. ผูเขาประกวดจะตองเขารวมกิจกรรมรับฟงคําชี้แจงระเบียบแขงขันและการอบรมในวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๖๕ โดยการประกวด แบงออกเปน ๒ รอบ ไดแก
๒.๑ รอบคัดเลือก ผูป ระกวดจะตองสงคลิปการแสดง ความยาว ๕ - ๑๐ นาที ภายในวันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยจะมีการประกาศผลรอบคัดเลือกในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทาง
www.koratculture.com
๒.๒ รอบชิงชนะเลิศ ทําการแสดงสด ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ประเภทอนุรกั ษ) และ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ประเภทสรางสรรค) โดยมีระเบียบการประกวดชิงชนะเลิศในแตละประเภทดังนี้
๑) ประเภทอนุรักษประกอบไปดวย ๒ รุน คือ รุนอายุไมเกิน ๑๖ ป และรุนอายุไมเกิน ๒๕ ปมีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ ผูเขาประกวดสามารถสมัครไดเพียง ๑ รุนเทานั้นโดยจับคูสมัคร ชาย- หญิง หรือ จะสมัครเดี่ยวก็ได
๑.๒ ถาผูสมัครจับคูสมัครแลว ใหถือเอาผูทอี่ ายุมากเปนเกณฑในการจัดรุน

๑.๓ ถาผูสมัครไมสามารถหาคูมาสมัครได คณะกรรมการจะทําการจับฉลากคูใหในวันประกวดโดยจับฉลากคู
กับรุนอายุเทากัน หากไมมีคูในรุนเดียวกันจะคูกับคณะกรรมการ
๑.๔ การพิจารณาการเขารอบ จะพิจารณาเปนรายบุคคล ชาย หรือหญิงไมเกี่ยวกับคูแสดงที่อาจไมผาน
เขารอบดวยกัน
๑.๕ ผูเขาประกวดตองเขารับการอบรมและรับฟงการชี้แจงระเบียบการประกวดตามวันและเวลาที่กอง
ประกวดกําหนด
๑.๖เพลงในการแขงขันผูแขงขันแตละคูตองรองเพลง ๓ กลอนเพลงดังนี้
๑.๖.๑ เพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ๑ กลอนเพลง
๑.๖.๒ เพลงทั่วไป๒กลอนเพลง โดยสามารถใชกลอนเพลงที่เปนที่นิยมทั่วไปหรือแตงใหมก็ไดโดยมีเนื้อหา
ดังตอไปนีศ้ าสนา ศิลปวัฒนธรรม ทองเที่ยว เศรษฐกิจ การศึกษา และเทคโนโลยีอยางใดอยางหนึ่ง
๑.๖.๓ผูเ ขาประกวดจะตองสงเนือ้ เพลงใหคณะกรรมการ ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑.๗ผูเขาประกวดจะตองมารายงานตัวตามเวลาทีก่ ําหนด โดยหากรายงานตัวชากวากําหนดจะถูกตัดสิทธิ์
เขารวมแขงขัน (เริ่มรายงานตัวกอนการแขงขัน ๖๐ นาที)
๑.๘เวลาที่ใชในการประกวดแตละคู ไมเกิน ๑๐ นาทีโดยเริม่ จับเวลาที่ใชทงั้ หมดเมื่อผูป ระกวดแนะนําชื่อ
ตนเอง (หากใชเวลาเกินจะหักคะแนน ๓ คะแนนตอ ๑ นาที ทั้งนี้เศษของวินาทีใหคิดเปน๑ นาที)
๑.๙การแจงเตือนเวลาในการประกวดจะใชปายแจงเตือนเวลาโดยคณะกรรมการจะยกปายเตือนดังนี้
เริ่มการจับเวลา,เหลือเวลา ๑ นาที และ หมดเวลา
๑.๑๐ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนขอยุติในการประกวดและขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงกติกา
เกณฑแขงขันบางประการ
๑.๑๑ขอมูลเพลงโคราชที่อาจใชในการขับรองเพลงสามารถอางอิงไดจากหนังสือเพลงโคราช เฉลิมพระเกียรติฯ
เลม ๑-๒โดยสามารถดาวโหลดไดทhี่ ttp://www.koratculture.com
๒) ประเภทสรางสรรคประกอบไปดวย ๑ รุน คือ รุนอายุไมเกิน ๒๕ ปมีระเบียบการประกวด ดังนี้
๒.๑ บทเพลงที่ใชในการแขงขัน๒ บทเพลง ไดแก
๒.๑.๑ บทเพลงเลือกเสรีเปนบทเพลงที่มีผูประพันธไวเดิมที่เหมาะแกการแสดงทักษะในการประกวด
ทั้งการรองและการบรรเลงในรูปแบบวงดนตรีโฟลคซอง
๒.๒.๑ บทเพลงโคราชสรางสรรคเปนบทเพลงที่นําสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของฉันทลักษณกลอน
เพลงโคราชมาประพันธขึ้นใหมอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีเนื้อหากลาวถึงวันอนุรักษมรดกไทยซึ่งตรงกับวัน
คลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
ฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอยางใหญหลวงในดานศิลปวัฒนธรรมของชาติในเชิงสรางสรรค และเนื้อหาจะตอง
ไมสื่อความหมายลามก หยาบคาย ไมกระทบตอสถาบัน หรือบุคคลอื่นในทางเสียหาย โดยใชภาษาโคราชในการ
ขับรอง
- ๒-

๒.๒ วงที่เขาประกวดจะตองสงตัวแทนวงอยางนอยวงละไมต่ํากวา ๒ คน เพื่อรับฟงการชี้แจงระเบียบการ
ประกวด และเขารับการอบรมการประพันธเพลงโคราชและการประพันธเพลงโคราชสรางสรรคตามวันและเวลาที่
กองประกวดกําหนดเพื่อนํากลอนเพลงโคราชที่ไดจากการอบรมไปใชในการประกวด
๒.๓ เครื่องดนตรีที่ใหใช และหามใชในการประกวดมีรายละเอียดดังนี้
๒.๓.๑ เครื่องดนตรีที่ใหใชในการประกวด ไดแก กีตารโปรงไฟฟาทุกชนิด กีตารเบสไฟฟา ซอโคราช
และโทนโคราช
๒.๓.๒ เครื่องดนตรีที่หามใชในการประกวด ไดแก และเครื่องดนตรีที่ใชอิเล็กทรอนิกสสังเคราะห
เสียงกลองชุดทุก ชนิด และคาฮอง (ใหใชโ ทนโคราชแทนกลอง ซึ่ง สามารถนํามาเองหรือใชโทนโคราชที่ก อง
ประกวดจัดเตรียมไวให)
๒.๔ เวลาในการประกวดไมเกิน ๑๕ นาทีรวมทั้งการติดตั้งเครื่องดนตรี(หากใชเวลาเกินจะหักคะแนน ๓
คะแนนตอ ๑ นาที ทั้งนี้เศษของวินาทีใหคิดเปน๑ นาที)
๒.๕ การแจงเตือนเวลาในการประกวดจะใชปายแจงเตือนเวลา กรรมการจะยกปายเตือนดังนี้ เริ่มการจับ
เวลา, เหลือเวลา ๑ นาที และ หมดเวลา
๒.๖ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนขอยุติในการประกวดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
กติกาเกณฑแขงขันบางประการ
๒.๗ ผลงานของผูประกวดทุกชิ้นงาน คณะผูจ ัดงานสามารถนําเผยแพรเพือ่ การประชาสัมพันธ และเพื่อ
การศึกษาได
๒.๘ ผูเขาประกวดตองรับผิดชอบตอลิขสิทธิ์ของขอมูลหรืออื่นใดที่ใชในการผลิตผลงาน โดยจะตองไม
ละเมิดกฎหมายวาดวยลิขสิท ธิ์และทรัพย สินทางปญ ญา ในกรณีที่มีก ารละเมิดลิขสิท ธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ไมมีสวนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
๒.๙ ผูเขาประกวด จะตองสงเนื้อเพลงใหคณะกรรมการ ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒.๑๐ ขอมูลเพลงโคราชที่อาจใชในการขับรองเพลงสามารถอางอิงไดจากหนังสือเพลงโคราช เฉลิมพระ
เกียรติฯ เลม ๑-๒โดยสามารถดาวโหลดไดทhี่ ttp://www.koratculture.com
ค. รายละเอียดการรับสมัคร
๑. รับสมัครตั้งแตวันที่ ๒๐ มิถุนายนถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่
www.koratculture.com และ www.nrru.ac.th
๒. ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารที่กําหนดได ๓ วิธี ดังนี้
๒.๑ ยื่นดวยตนเอง ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผูประสานงาน
นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ เบอรโทรศัพท ๐๘๖ – ๗๒๕๙๔๑๔
ในวันและเวลาราชการ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๒.๒ ยื่นดวยตนเอง ทีส่ มาคมเพลงโคราชเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
- ๓-

๒.๓ สงทางไปรษณียโดยถือวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ สงที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ ๓๔๐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย
๓๐๐๐๐ วงเล็บมุมซอง สมัครเขาประกวดเพลงโคราช
๒.๔ สงใบสมัครทางขอความผานเพจเฟสบุค สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาhttps://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE
๒.๕ผูประสานงานการประกวด
๑. นายบุญสม สังขสุข เบอรโทรศัพท ๐๘๙-๕๗๙ ๒๖๘๖
๒. นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ เบอรโทรศัพท ๐๘๖ – ๗๒๕๙๔๑๔
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ ใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดครบถวน สมบูรณ
๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรขาราชการ หรือเอกสารที่ทางราชการออกใหซึ่ง
แสดงรายละเอียดและรูปภาพชัดเจนของผูสมัคร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ง. เกณฑการตัดสิน
๑. การประกวดประเภทอนุรักษคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยคณะกรรมการตัดสินพิจารณาจาก
องคประกอบตางๆ ดังตอไปนี้
๑. การแตงกายสวยงามเหมาะสมตามรูปแบบการแสดงเพลงโคราช
๑๐ คะแนน
๒. การรําถูกตองสวยงามตามรูปแบบการแสดงเพลงโคราช
๑๐ คะแนน
๓. เนื้อหาเพลงบังคับเปนไปตามที่กําหนด
๒๐ คะแนน
๔. ความถูกตองของฉันทลักษณกลอนเพลง
๒๐ คะแนน
๕. ความไพเราะของน้ําเสียง,การโอเอื้อน ลูกคอ
๒๐ คะแนน
๖. อักขระศัพท สํานวน สําเนียง ถูกตอง
๒๐ คะแนน
๒. การประกวดประเภทสรางสรรค คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยคณะกรรมการตัดสินพิจารณาจาก
องคประกอบตางๆ ดังตอไปนี้
๑.ความสามารถในการขับรองโดยใชภาษาโคราช (น้ําเสียง, จังหวะ, อักขระ)
๓๐ คะแนน
๒. ความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรี
๓๐ คะแนน
๓. สรางความบันเทิงและดึงดูดความสนใจจากผูชม
๒๐ คะแนน
๔. ความถูกตองในการสรางสรรค ประพันธบทเพลงตามระเบียบที่กําหนดไว
๑๐คะแนน
๕.การแตงกาย สวยงาม เหมาะสม
๑๐คะแนน

- ๔-

จ. วัน เวลา สถานที่ดําเนินกิจกรรมและการประกวด
๑) ประเภทอนุรักษ
วันที่
กิจกรรม
๒๐ มิ.ย.- ๗ ก.ค. ๒๕๖๕ รับสมัคร
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
รับฟงการชี้แจงระเบียบการประกวดและเขาอบรมการแสดงเพลงโคราช ณ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รอบคัดเลือก สงคลิปการแสดง ความยาว ๕-๑๐ นาที มาที่กองประกวด
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกาศผลรอบคัดเลือกในวันที่ ทางwww.koratculture.com
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สงเนือ้ เพลงมายังกองประกวดเพื่อนําสงใหคณะกรรมการกอนเขาชิงชนะเลิศ
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนยการคาเทอรมินอล ๒๑ โคราช

๒) ประเภทสรางสรรค
วันที่
๒๐ มิ.ย.- ๗ ก.ค. ๒๕๖๕
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม
รับสมัคร
รับฟงการชี้แจงระเบียบการประกวดและเขารับการอบรมการประพันธเพลง
โคราชสรางสรรค เพือ่ ใชในการประกวด ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอบคัดเลือก สงคลิปการแสดง ความยาว ๕-๑๐ นาที มาที่กองประกวด
ประกาศผลรอบคัดเลือกในวันที่ ทางwww.koratculture.com
สงเนือ้ เพลงมายังกองประกวดเพื่อนําสงใหคณะกรรมการกอนเขาชิงชนะเลิศ
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนยการคาเทอรมินอล ๒๑ โคราช

หมายเหตุกําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะแจงใหทราบในภายหลัง

- ๕-

ฉ. รางวัลที่จะไดรับ
๑. การประกวดประเภทอนุรักษ
ถวยรางวัล และเกียรติบัตร ทุกรางวัล แยกประเภท ชายและหญิง โดยเงินรางวัล เปนรางวัลรวมใหแบงครึ่ง
สําหรับชายหญิงที่ไดรับรางวัลนั้นๆ
รุน
รุนอายุไมเกิน๑๖ป

ระดับ
รางวัลชนะเลิศ

รุนอายุไมเกิน ๒๕ป

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
รางวัลชมเชย
รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
รางวัลชมเชย

รางวัล
ถวยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พรอมเงินรางวัล ๖,๐๐๐บาท
ถวยรางวัล เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล ๓,๐๐๐บาท
ถวยรางวัล เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล ๒,๐๐๐บาท
เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล ๓๐๐ บาท
ถวยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พรอมเงินรางวัล ๖,๐๐๐บาท
ถวยรางวัล เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล ๓,๐๐๐บาท
ถวยรางวัล เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล ๒,๐๐๐บาท
เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล ๓๐๐ บาท

๒. การประกวดประเภทสรางสรรค
รุน
รุนอายุไมเกิน ๒๕ป

ระดับ
รางวัลชนะเลิศ

รางวัล

ถวยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พรอมเงินรางวัล ๙,๐๐๐บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ถวยรางวัล เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล ๗,๐๐๐บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ถวยรางวัล เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐บาท
รางวัลชมเชย
เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล ๑,๐๐๐บาท
รางวัลพิเศษ ๒ รางวัล
ถวยรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล
รางวัลละ๓,๐๐๐บาท
- ๖-

ผูประสานงานนายสุรชัย เดชชัยพิทักษ เบอรโทรศัพท ๐๘๖ – ๗๒๕๙๔๑๔
หรือ ติดตอขอรับรายละเอียดเพิม่ เติม ไดที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร ๑๐ เลขที่ ๓๔๐ ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร ๐๔๔ ๐๐๙ ๐๐๙ ตอ ๑๐๑๐ www.koratculture.com
หรือทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE

- ๗-

