
      
 

การประกวดดนตรีและขับร้องเพลงลูกทุ่งรว่มสมัย ระดับอุดมศึกษา 
“เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  

ในงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งท่ี 3 
วันจันทร์ ท่ี 4 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมอาคาร 14 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
1. หลักการและเหตุผล : 
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะจัดโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการในงาน BRICC Festival 
2019 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาดนตรี (ศป.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีแนวคิดท่ีจะ
จัดโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการในการประกวดดนตรีและขับร้องเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย ระดับอุดมศึกษา 
“เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ท้ังนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็น
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายหลักคือเป็นท่ียอมรับของสังคมในทุกด้าน เป็นเลิศทางวิชาการ รวมท้ัง
เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยมีภารกิจท่ีส าคัญในด้านจัด
การศึกษาและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ บริการชุมชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดประกวดดนตรีและขับร้อง
เพลงลูกทุ่งร่วมสมัย ถือเป็นโอกาสให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน 
แสดงศักยภาพ เรียนรู้และเห็นความส าคัญของเพลงไทยลูกทุ่ง โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย 
เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี 
2. วัตถุประสงค์ :  
 2.1 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บทเพลงไทยลูกทุ่ง 
 2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะด้านดนตรี 
 2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน 
3. เป้าหมายโครงการ : 
  3.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่ง  
 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้รับประสบการณ์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางดนตรี 
และขับร้องเพลง 
 3.2 นิสิตนักศึกษามีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถทางดนตรี และใช้ดนตรีเป็นส่ือในการแก้ปัญหา
สังคมยาเสพติด ตลอดจนเป็นกิจกรรมหนึ่งในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
4. ระเบียบการรับสมัคร : 
 ประเภทดนตรีและขับร้องเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย 
  4.1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
         1) เยาวชนชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี  
        2) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ  
         3) แต่ละสถาบันส่งเข้าประกวดได้เพียงหนึ่งวงเท่านั้น  



        4) ไม่เป็นนักดนตรีหรือนักร้องอาชีพ 
 4.1.2 กติกาในการแข่งขัน 
          1) รอบคัดเลือก (วันท่ี 15 - 25 มกราคม 2562) 
    โดยวงท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องท าการบันทึกภาพ การเล่น และขับร้องเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย “ท่ีส่ือ
ถึงความเป็นอีสานใต้” จาก.อัลบั้มบทเพลงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฉลองครบรอบ 40 ปี ลงบนแผ่น VCD หรือ 
DVD ส่งถึงคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จ านวน 5 วง  
    เพลงลูกทุ่งร่วมสมัยท่ีใช้ในการประกวดรอบคัดเลือก (DEMO) จ านวน 2 เพลง ได้แก่  
    1.1) เพลงบังคับ ได้แก่ เพลง “ศรีบุรีรัมย์” หรือเพลง “สถาบันที่ภาคภูมิ” 
    1.2) เพลงลูกทุ่งร่วมสมัย (ตามความถนัด)   
         2) รอบชิงชนะเลิศ (วันจันทร์ ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2562)  
    2.1) บทเพลงท่ีใช้ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ จ านวน 2 เพลง เป็นบทเพลงท่ีผ่านมาจากรอบ
คัดเลือก ต้องส่งส าเนาโน้ตเพลงพร้อมเนื้อร้องให้กบัคณะกรรมการฯ [ ให้เวลาวงละ 25 นาที ในการแสดงบนเวที 
โดยคณะกรรมการฯจับเวลาเมื่อพิธีกรมอบเวทีให้ วงใดท่ีใช้เวลาเกินกว่าก าหนดถูกตัด 5 คะแนน ] 
    2.2) จ านวนนักร้อง นักดนตรี เครื่องดนตรี ไม่เกนิ 10 คน โดยคณะกรรมการฯจะจัดอุปกรณ์ 
ในการแข่งขันให้ ดังนี้ กลองชุด อุปกรณ์เครื่องเสียง ตู้แอมปรีไฟล์ และอุปกรณ์นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการฯ 
จัดให ้วงท่ีเข้าแข่งขันจะต้องจัดเตรียมและน ามาเอง   
    2.3) ในการแข่งขันห้ามวงท่ีเข้าแข่งขันใช้โปรแกรมดนตรีส าเร็จรูปในการแข่งขันอย่างเด็ดขาด 
         3) ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในทุกรอบ ถือเป็นที่ส้ินสุด 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ :  
  6.1 การรับสมัคร เปิดรับสมัครวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 จนถึงวันท่ี 25 มกราคม 2562  
       สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ด้านล่าง (ส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งแบบลงทะเบียน EMS) 
โดยวงท่ีสมัครสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ท่ี https://www.bru.ac.th/bricc2019/ 
       [ ให้ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มท่ีแนบมาพร้อม DEMO เพลงท่ีจะใช้ในการประกวด (แผ่น VCD หรือ 
DVD บันทึกภาพการเล่นดนตรีและขับร้องเพลง) ]   
  6.2 ก าหนดการรอบคัดเลือก (วันท่ี 15 - 25 มกราคม 2562) ประกาศผลรอบคัดเลือกจาก DEMO เพลง 
ในวันศุกร์ ท่ี 25 มกราคม 2562 ได้ทาง https://www.bru.ac.th/bricc2019/  
  6.3 ก าหนดการรอบชิงชนะเลิศ วงดนตรีและขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งท่ีผ่านรอบคัดเลือก เข้าประกวดรอบ 
ชิงชนะเลิศ ในวันจันทร์ ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2562  
       เวลา 11.00 - 13.00 น. รายงานตัวพร้อมจับสลากล าดับการประกวด 
       เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เริ่มการแข่งขัน ณ ห้องประชุมอาคาร 14 ช้ัน 1 คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
7. หลักฐานประกอบการสมัคร : 
  7.1 ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ 
  7.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิตนักศึกษาและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงช่ือรับรองส าเนา 
  7.3 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (นักร้อง นักดนตรี และผู้ควบคุมวง) 
  7.4 DEMO เพลง (บันทึกลงบนแผ่น VCD หรือ DVD) 



8. รางวัลการประกวด : 
  8.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
และเกียรติบัตร 
  8.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  8.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 8.4 รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
9. คณะกรรมการตัดสิน : 
  9.1 อาจารย์ ดร.ประยงค์ ช่ืนเย็น (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจ าปี 2552) 
  9.2 ครูแดน บุรีรัมย์ (บุญช่ืน บุญเกิดรัมย์) “ครูเพลงลูกทุ่ง” 
  9.3 นายอรรณพ รักสนิท (ผู้อ านวยการสถาบันสอนศิลปะการแสดงและการละคร) 
10. การติดต่อ : 
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี… 
  10.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงรบ ขุนสงคราม  โทร. 081 185 6345 
  10.2 อาจารย์อิทธิกร คามาโช  โทร. 063 009 0063 
  ส่งใบสมัครได้ท่ี...  
    สาขาวิชาดนตรี (ศป.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
    เลขท่ี 439 ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000  


