
 
 

 

 

 

ระเบียบการประกวดเพลงโคราช ครั้งท่ี ๘ 

ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ประจําป ๒๕๖๕ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

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

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมกับสมาคมเพลงโคราชสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาและสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการอนุรักษและ

เชิดชูเพลงโคราช จึงดําเนินโครงการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีประจําป ๒๕๖๕ตามรายละเอียด ดังน้ี 

 

ก. ประเภทและรุนในการกวด  

ประเภท รุน 

๑. ประเภทอนุรักษ 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 ประเภทเทาน้ัน และเปนผูที่ไมเคยไดรบัรางวัล

ถวยพระราชทานมากอน 

 ๒. ผูเขาประกวดจะตองเขารวมกจิกรรมรับฟงคําช้ีแจงระเบยีบแขงขันและการอบรมในวันที่ ๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๕  โดยการประกวด แบงออกเปน ๒ รอบ ไดแก 

     ๒.๑ รอบคัดเลอืก ผูประกวดจะตองสงคลิปการแสดง ความยาว ๕ - ๑๐ นาที ภายในวันที่ ๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยจะมีการประกาศผลรอบคัดเลอืกในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทาง

www.koratculture.com  

    ๒.๒ รอบชิงชนะเลิศ ทําการแสดงสด ในวันที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ประเภทอนุรกัษ) และ ๓๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ประเภทสรางสรรค) โดยมีระเบียบการประกวดชิงชนะเลิศในแตละประเภทดังน้ี 

๑) ประเภทอนุรักษประกอบไปดวย ๒ รุน คือ รุนอายุไมเกนิ ๑๖ ป และรุนอายุไมเกิน ๒๕ ปมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ๑.๑ ผูเขาประกวดสามารถสมัครไดเพียง ๑ รุนเทาน้ันโดยจบัคูสมัคร ชาย- หญิง หรือ จะสมัครเด่ียวก็ได  

 ๑.๒ ถาผูสมัครจบัคูสมัครแลว ใหถือเอาผูทีอ่ายุมากเปนเกณฑในการจัดรุน    
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๑.๓ ถาผูสมัครไมสามารถหาคูมาสมัครได คณะกรรมการจะทําการจับฉลากคูใหในวันประกวดโดยจับฉลากคู

กับรุนอายุเทากัน หากไมมีคูในรุนเดียวกันจะคูกับคณะกรรมการ 

 ๑.๔ การพิจารณาการเขารอบ จะพิจารณาเปนรายบุคคล ชาย หรือหญิงไมเกี่ยวกับคูแสดงที่อาจไมผาน

เขารอบดวยกัน 

 ๑.๕ ผูเขาประกวดตองเขารับการอบรมและรับฟงการช้ีแจงระเบียบการประกวดตามวันและเวลาที่กอง

ประกวดกําหนด 

๑.๖เพลงในการแขงขันผูแขงขันแตละคูตองรองเพลง  ๓ กลอนเพลงดังน้ี 

 ๑.๖.๑ เพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ๑ กลอนเพลง 

 ๑.๖.๒ เพลงทั่วไป๒กลอนเพลง โดยสามารถใชกลอนเพลงที่เปนที่นิยมทั่วไปหรือแตงใหมก็ไดโดยมีเน้ือหา

ดังตอไปน้ีศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทองเที่ยว เศรษฐกิจ การศึกษา และเทคโนโลยีอยางใดอยางหน่ึง 

 ๑.๖.๓ผูเขาประกวดจะตองสงเน้ือเพลงใหคณะกรรมการ ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

 ๑.๗ผูเขาประกวดจะตองมารายงานตัวตามเวลาทีก่ําหนด โดยหากรายงานตัวชากวากําหนดจะถูกตัดสิทธ์ิ

เขารวมแขงขัน (เริ่มรายงานตัวกอนการแขงขัน ๖๐ นาที)  

 ๑.๘เวลาที่ใชในการประกวดแตละคู ไมเกิน ๑๐ นาทีโดยเริม่จับเวลาที่ใชทัง้หมดเมื่อผูประกวดแนะนําช่ือ

ตนเอง (หากใชเวลาเกินจะหักคะแนน ๓ คะแนนตอ ๑ นาที ทั้งน้ีเศษของวินาทีใหคิดเปน๑ นาที) 

๑.๙การแจงเตือนเวลาในการประกวดจะใชปายแจงเตือนเวลาโดยคณะกรรมการจะยกปายเตือนดังน้ี  

เริ่มการจับเวลา,เหลือเวลา ๑  นาที และ หมดเวลา 

๑.๑๐ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนขอยุติในการประกวดและขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงกติกา

เกณฑแขงขันบางประการ 

๑.๑๑ขอมูลเพลงโคราชที่อาจใชในการขับรองเพลงสามารถอางอิงไดจากหนังสือเพลงโคราช เฉลิมพระเกียรติฯ 

เลม ๑-๒โดยสามารถดาวโหลดไดทีh่ttp://www.koratculture.com 

๒) ประเภทสรางสรรคประกอบไปดวย ๑ รุน คือ รุนอายุไมเกิน ๒๕ ปมีระเบียบการประกวด ดังน้ี 

 ๒.๑ บทเพลงที่ใชในการแขงขัน๒ บทเพลง ไดแก 

       ๒.๑.๑ บทเพลงเลือกเสรีเปนบทเพลงที่มีผูประพันธไวเดิมที่เหมาะแกการแสดงทักษะในการประกวด

ทั้งการรองและการบรรเลงในรูปแบบวงดนตรีโฟลคซอง 

       ๒.๒.๑ บทเพลงโคราชสรางสรรคเปนบทเพลงที่นําสวนใดสวนหน่ึงหรือทั้งหมดของฉันทลกัษณกลอน

เพลงโคราชมาประพันธข้ึนใหมอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีเน้ือหากลาวถึงวันอนุรักษมรดกไทยซึ่งตรงกับวัน

คลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

ฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอยางใหญหลวงในดานศิลปวัฒนธรรมของชาติในเชิงสรางสรรค และเน้ือหาจะตอง

ไมสื่อความหมายลามก หยาบคาย ไมกระทบตอสถาบัน หรือบุคคลอื่นในทางเสียหาย โดยใชภาษาโคราชในการ

ขับรอง 
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 ๒.๒ วงที่เขาประกวดจะตองสงตัวแทนวงอยางนอยวงละไมตํ่ากวา ๒ คน เพื่อรับฟงการช้ีแจงระเบียบการ

ประกวด และเขารับการอบรมการประพันธเพลงโคราชและการประพันธเพลงโคราชสรางสรรคตามวันและเวลาที่

กองประกวดกําหนดเพื่อนํากลอนเพลงโคราชที่ไดจากการอบรมไปใชในการประกวด  

 ๒.๓ เครื่องดนตรีที่ใหใช และหามใชในการประกวดมีรายละเอียดดังน้ี 

       ๒.๓.๑ เครื่องดนตรีที่ใหใชในการประกวด ไดแก กีตารโปรงไฟฟาทุกชนิด กีตารเบสไฟฟา ซอโคราช

และโทนโคราช 

       ๒.๓.๒ เครื่องดนตรีที่หามใชในการประกวด ไดแก และเครื่องดนตรีที่ใชอิเล็กทรอนิกสสังเคราะห

เสียงกลองชุดทุกชนิด และคาฮอง (ใหใชโทนโคราชแทนกลอง ซึ่งสามารถนํามาเองหรือใชโทนโคราชที่กอง

ประกวดจัดเตรียมไวให) 

๒.๔ เวลาในการประกวดไมเกิน ๑๕ นาทีรวมทั้งการติดต้ังเครื่องดนตร(ีหากใชเวลาเกินจะหักคะแนน ๓ 

คะแนนตอ ๑ นาที ทั้งน้ีเศษของวินาทีใหคิดเปน๑ นาที) 

 ๒.๕ การแจงเตือนเวลาในการประกวดจะใชปายแจงเตือนเวลา กรรมการจะยกปายเตือนดังน้ี เริ่มการจบั

เวลา, เหลือเวลา ๑  นาที และ หมดเวลา  

 ๒.๖ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนขอยุติในการประกวดและขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

กติกาเกณฑแขงขันบางประการ 

 ๒.๗ ผลงานของผูประกวดทุกช้ินงาน คณะผูจัดงานสามารถนําเผยแพรเพือ่การประชาสัมพันธ และเพื่อ

การศึกษาได 

 ๒.๘ ผูเขาประกวดตองรับผิดชอบตอลิขสิทธ์ิของขอมูลหรืออื่นใดที่ใชในการผลิตผลงาน โดยจะตองไม

ละเมิดกฎหมายวาดวยลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทางปญญา ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ไมมีสวนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

๒.๙ ผูเขาประกวด จะตองสงเน้ือเพลงใหคณะกรรมการ ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๒.๑๐ ขอมูลเพลงโคราชที่อาจใชในการขับรองเพลงสามารถอางอิงไดจากหนังสือเพลงโคราช เฉลิมพระ

เกียรติฯ เลม ๑-๒โดยสามารถดาวโหลดไดทีh่ttp://www.koratculture.com 

 

ค. รายละเอียดการรับสมัคร 

 ๑. รับสมัครต้ังแตวันที ่๒๐ มิถุนายนถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่

www.koratculture.com และ www.nrru.ac.th  

 ๒. ย่ืนใบสมัครพรอมเอกสารที่กําหนดได ๓ วิธี ดังน้ี 

    ๒.๑ ย่ืนดวยตนเอง ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผูประสานงาน 

นายสุรชัย  เดชชัยพิทักษ เบอรโทรศัพท ๐๘๖ – ๗๒๕๙๔๑๔ 

ในวันและเวลาราชการ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   

    ๒.๒ ย่ืนดวยตนเอง ทีส่มาคมเพลงโคราชเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
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๒.๓ สงทางไปรษณียโดยถือวันประทบัตราไปรษณียเปนสําคัญ สงที่ สาํนักศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา เลขท่ี 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 หรอืเอกสารที่ทางราชการออกใหซึ่ง

แสดงรายละเอียดและรูปภาพชัดเจนของผูสมัคร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

 

ง. เกณฑการตัดสิน 

 ๑. การประกวดประเภทอนุรักษคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยคณะกรรมการตัดสินพจิารณาจาก

องคประกอบตางๆ ดังตอไปน้ี 

 ๑. การแตงกายสวยงามเหมาะสมตามรปูแบบการแสดงเพลงโคราช  ๑๐ คะแนน 

 ๒. การรําถูกตองสวยงามตามรปูแบบการแสดงเพลงโคราช   ๑๐ คะแนน  

 ๓. เน้ือหาเพลงบงัคับเปนไปตามที่กําหนด      ๒๐  คะแนน  

 ๔. ความถูกตองของฉันทลกัษณกลอนเพลง     ๒๐ คะแนน 

 ๕. ความไพเราะของนํ้าเสียง,การโอเอื้อน ลูกคอ     ๒๐ คะแนน 

      ๖. อักขระศัพท สํานวน สําเนียง  ถูกตอง      ๒๐ คะแนน 

 

 ๒. การประกวดประเภทสรางสรรค  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยคณะกรรมการตัดสินพิจารณาจาก

องคประกอบตางๆ ดังตอไปน้ี 

๑.ความสามารถในการขับรองโดยใชภาษาโคราช (นํ้าเสียง, จังหวะ, อักขระ) ๓๐ คะแนน 

๒. ความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตร ี     ๓๐ คะแนน  

๓. สรางความบันเทงิและดึงดูดความสนใจจากผูชม    ๒๐ คะแนน 

      ๔. ความถูกตองในการสรางสรรค ประพันธบทเพลงตามระเบียบที่กําหนดไว  ๑๐คะแนน 

      ๕.การแตงกาย สวยงาม เหมาะสม      ๑๐คะแนน 
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จ. วัน เวลา สถานท่ีดําเนินกิจกรรมและการประกวด 

 ๑)  ประเภทอนุรักษ 

วันที่ กิจกรรม 

๒๐ มิ.ย.- ๗ ก.ค. ๒๕๖๕ รับสมัคร 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รับฟงการช้ีแจงระเบียบการประกวดและเขาอบรมการแสดงเพลงโคราช ณ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รอบคัดเลือก สงคลิปการแสดง ความยาว ๕-๑๐ นาที มาที่กองประกวด 

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกาศผลรอบคัดเลอืกในวันที่ ทางwww.koratculture.com  

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สงเน้ือเพลงมายังกองประกวดเพื่อนําสงใหคณะกรรมการกอนเขาชิงชนะเลิศ 

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนยการคาเทอรมินอล ๒๑ โคราช 

  

 ๒) ประเภทสรางสรรค 

วันที่ กิจกรรม 

๒๐ มิ.ย.- ๗ ก.ค. ๒๕๖๕ รับสมัคร 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รับฟงการช้ีแจงระเบียบการประกวดและเขารบัการอบรมการประพันธเพลง

โคราชสรางสรรค เพือ่ใชในการประกวด ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รอบคัดเลือก สงคลิปการแสดง ความยาว ๕-๑๐ นาที มาที่กองประกวด 

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกาศผลรอบคัดเลอืกในวันที่ ทางwww.koratculture.com  

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สงเน้ือเพลงมายังกองประกวดเพื่อนําสงใหคณะกรรมการกอนเขาชิงชนะเลิศ  

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกวดรอบชิงชนะเลิศ  ณ ศูนยการคาเทอรมินอล ๒๑ โคราช 
 

หมายเหตุกําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะแจงใหทราบในภายหลงั 
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ฉ. รางวัลท่ีจะไดรับ 
 

๑. การประกวดประเภทอนุรักษ 

 ถวยรางวัล และเกียรติบัตร ทุกรางวัล แยกประเภท ชายและหญงิ โดยเงินรางวัล เปนรางวัลรวมใหแบงครึ่ง 

สําหรับชายหญิงที่ไดรับรางวัลน้ันๆ 
 

รุน ระดับ รางวัล 

รุนอายุไมเกิน๑๖ป

  

รางวัลชนะเลิศ ถวยรางวัลพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

พรอมเงินรางวัล ๖,๐๐๐บาท  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ถวยรางวัล เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล ๓,๐๐๐บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ถวยรางวัล เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล ๒,๐๐๐บาท 

รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล ๓๐๐ บาท 

รุนอายุไมเกิน ๒๕ป รางวัลชนะเลิศ ถวยรางวัลพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

พรอมเงินรางวัล ๖,๐๐๐บาท  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ถวยรางวัล เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล ๓,๐๐๐บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ถวยรางวัล เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล ๒,๐๐๐บาท 

รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล ๓๐๐ บาท 

 

๒. การประกวดประเภทสรางสรรค 
 

รุน ระดับ รางวัล 

รุนอายุไมเกิน ๒๕ป รางวัลชนะเลิศ ถวยรางวัลพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

พรอมเงินรางวัล ๙,๐๐๐บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ถวยรางวัล เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล ๗,๐๐๐บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ถวยรางวัล เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐บาท 

รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล ๑,๐๐๐บาท 

รางวัลพเิศษ ๒ รางวัล ถวยรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 

รางวัลละ๓,๐๐๐บาท 
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ผูประสานงานนายสุรชัย  เดชชัยพิทักษ เบอรโทรศัพท ๐๘๖ – ๗๒๕๙๔๑๔ 

 

หรือ ติดตอขอรบัรายละเอียดเพิม่เติม ไดที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

อาคาร ๑๐ เลขที่ ๓๔๐ ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา ๓๐๐๐๐ 

โทร ๐๔๔ ๐๐๙ ๐๐๙ ตอ ๑๐๑๐ www.koratculture.com 

หรือทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE 

 

 


