
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบการประกวด 

โครงการ  
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ACT MUSIC AWARDS 2019 
  ก าหนดการ 

 

วนัที่ เวลา กจิกรรม สถานที่ 
รายละเอยีด
เพิม่เตมิ 

11 พ.ย. 
 –  

15 พ.ย. 62 

11.40 น. 
– 

13.20 น. 

 
รอบคัดเลอืก  
การประกวดวงดนตรีสากล 

อาคารหลุยส์มารีฯ 

 

18 พ.ย.62 19.00 น. 

ประกาศผล 
ผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลศิ www.facebook.com/Act.

music.center/ 

 

25 ธ.ค. 62 

09.00 น.  
–  

12.00 น. 

 
รอบชิงชนะเลศิ  
การประกวดขับร้องสากล 

 

อาคารเซนต์ปีเตอร์ 

 

 
13.00 น. 

-  
15.00 น. 

 

 
รอบชิงชนะเลศิ  
การประกวดวงดนตรีสากล 

 

อาคารเซนต์ปีเตอร์ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                               โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี    

   
                   Assumption College Thonburi   
 

ระเบียบการประกวดประเภทวงดนตรีสากล 
 

1. ประเภทการประกวด 
1.1 มธัยมศึกษาตอนตน้ 
1.2 มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

 2. คุณสมบัติของผู้ประกวด  
2.1 ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีเท่านั้น 
2.2 ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย     
 

3. กติกาการประกวด 
3.1 แต่ละวงมีสมาชิกไดไ้ม่ต ่ากวา่  4  คน แต่ไม่เกิน  8  คน   
3.2 นกัดนตรีของโรงเรียน อนุญาตใหไ้ม่เกินละ 2 คน ต่อ 1 วง เท่านั้น 
3.3 เพลงท่ีใชใ้นการประกวด ประกอบดว้ยเพลงร้องไทยหรือสากล 1 เพลง   และเพลงอิสระ 1 เพลง  
3.4 การประกวดรอบคดัเลือกจะประกวดในวนัที ่11 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน  2562  
3.5 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ  ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งท าการแสดงสดต่อหน้าคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ   

โดยสามารถเล่นเพลงเดียวกบัรอบแรกหรือเปล่ียนเพลงใหม่ได ้  ทั้งน้ีใชเ้วลาทั้งหมดบนเวทีไม่เกิน  15  
นาที (รวมการตั้งเคร่ือง)  

3.6 การจบัเวลาเร่ิมจบัเวลาเม่ือนกัเรียนคนแรกขา้มเส้นสีเขียว และจะหยุดเวลาเม่ือนกัเรียนคนสุดทา้ยขา้ม
เส้นสีแดง  กรณีเล่นเกินเวลา คณะกรรมการจะหกัคะแนน นาทีละ  5  คะแนน โดยเศษของนาทีคิดเป็น 1 
นาที 

3.7 หากพบการผิดกติกา ไม่วา่ก่อนหนา้ หรือหลงัการประกวด  ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลง 
ผลการตดัสิน  และเรียกคืนรางวลัทั้งหมดจากผูเ้ขา้ร่วมการประกวด 

 
 
 
 
 
 



 
4. อุปกรณ์ทีค่ณะกรรมการจัดงานเตรียมไว้ให้  

- ตูแ้อมป์กีตาร์    2   ตู ้
- ตูแ้อมป์เบส 1 ตู ้
- แอมป์คียบ์อร์ด 1 ตู ้
- คียบ์อร์ด  1 เคร่ือง 
- กลองชุด               1 ชุด 
- เคร่ืองเสียง    
- ไมคร้์องน า / ร้องประสาน 
- สแตนด์โนต้ 3 ตวั 
 

5. หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาตัดสิน 
5.1 ทกัษะ ความสามารถทางการร้อง   20 คะแนน 
5.2 ทกัษะ ความสามารถทางการบรรเลงเคร่ืองดนตรี 20 คะแนน 
5.3 ความกลมกลืน และความสมดุลของดนตรี  30 คะแนน 
5.4 ความคิดสร้างสรรค ์     20 คะแนน 
5.5 ความการแสดงออก     10 คะแนน 
***กรณีใชเ้วลาเกินกวา่ก าหนด จะถูกตดัคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที 
คณะกรรมการการตดัสินโดยคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ จากศูนยด์นตรี โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี โดยค าตดัสิน

ของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด   ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสินใหเ้ป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ  
 

       6. การสมัคร 
6.1  รอบคดัเลือก สามารถสมคัรออนไลน์ไดท่ี้ท่ี www.facebookcom/Actmusic.center   
(กรอกขอ้มูลโดยละเอียด) 
6.2  ประกาศผลผูมี้สิทธ์ิการประกวดประเภทวงดนตรีสากลรอบคดัเลือกผา่นทาง 
www.facebookcom/Actmusic.center ภายในวนัที ่วันที ่22 ตุลาคม 2562 (ประเภทวงทางผู้จัดจะด าเนินการ
จัดล าดับให้เอง) 
6.3  ประกาศผลผูมี้สิทธ์ิการประกวดรอบชิงชนะเลิศผา่นทาง www.facebook.com/Actmusic.center ภายใน
วนัที ่18 พฤศจิกายน 2562  
*** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-63 ต่อ 560, 

หรือ 085-329-4412 หรือ มาสเตอร์วรัญญู รัตนวชัิย   
 
 
 



 
7. รางวลัในการประกวดวงดนตรีสากล 
 ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชนะเลิศ   ทุนการศึกษา 3,000 บาท   พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร จ านวน   1   วง  
รองชนะเลิศอนัดบั 1     ทุนการศึกษา 2,000 บาท   พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1   วง      
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ทุนการศึกษา 1,500 บาท   พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1   วง 

ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชนะเลิศ   ทุนการศึกษา 2,000 บาท   พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร จ านวน   1   วง  
รองชนะเลิศอนัดบั 1     ทุนการศึกษา 1,500 บาท   พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1   วง      
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท   พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1   วง 
 

 

 



 

                โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี    
   
   Assumption  College  Thonburi   
 

ระเบียบการประกวดประเภทขบัร้องเดี่ยวสากล 
 

1.ประเภทการประกวด 
1.1 ประถมศึกษาตอนตน้ (ป.1 – ป.3) 
1.2 ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) 
1.3 มธัยมศึกษาตอนตน้  (ม.1 – ม.3) 
1.4 มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) 

 
2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด 

2.1 ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีเท่านั้น 
 

3. กติกาการประกวด  
3.1 บทเพลงท่ีใชใ้นการประกวดรอบคดัเลือกเป็นบทเพลงเลือกเพลงไทยสากล หรือเพลงสากล 1 เพลง 
3.2 บทเพลงท่ีใชใ้นการประกวดรอบชิงชนะเลิศเป็นบทเพลงเลือกเพลงไทยสากล หรือเพลงสากล 1 เพลง 
และบทเพลงเก่ียวกบัเทศกาลคริสตม์าส 1 เพลง รวม 2  

3.3 เวลาในการประกวดรอบคดัเลือก ไม่เกิน 5 นาที และในรอบชิงชนะเลิศ ไม่เกิน 10 นาที 
3.4 หา้มใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดประกอบการร้องเพลง 
3.5 ไม่ท าการแสดงท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทย 
3.6 หากพบการผดิกติกา ไม่วา่ก่อนหนา้ หรือหลงัการประกวด  ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง 
ผลการตดัสิน  และเรียกคืนรางวลัทั้งหมดจากผูเ้ขา้ร่วมการประกวด  

 
4.  การตัดสิน 

              - คณะกรรมการตดัสินเป็นคณาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิจากศูนยด์นตรี โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี คะแนนเต็ม
จ านวน 100 คะแนนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากองคป์ระกอบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

4.1 คุณภาพเสียงร้อง ความกลมกลืน     30 คะแนน 
4.2 จงัหวะท านองถูกตอ้ง       30 คะแนน 
4.3 ความถูกตอ้งของเน้ือร้องและการออกเสียงอกัขระ   20 คะแนน 
4.4 บุคลิกภาพ การถ่ายทอดอารมณ์ความหมายของเพลงอยา่งเหมาะสม 20 คะแนน  
 



***กรณีใชเ้วลาเกินกวา่ก าหนด จะถูกตดัคะแนน นาทีละ  5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที 
คณะกรรมการการตดัสินโดยคณาอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ  จากศูนยด์นตรี โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี โดยค า

ตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด   ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสินให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่ให้มีผู ้
ชนะเลิศหรือไดรั้บรางวลัต่างๆ ไดใ้นกรณีท่ีไม่มีผูท่ี้เหมาะสม หรือการปฏิบติัผดิระเบียบ กติกาการประกวด 
 

5.  การสมัคร 
5.1 รอบคัดเลือก  ให้บันทึกการแสดงสดเพลงท่ี ใช้ประกวดเป็นคลิปวีโอ และอัพโหลดลงเว็บไซต์ 

www.youtube.com (ตั้งเป็นสาธารณะ)คดัลอกลิงคว์ีดีโอพร้อมแนบลิงค์ส่งมาพร้อมใบสมคัรออนไลน์ สามารถสมคัร
ไดท่ี้http://www.facebook.com/Actmusic.center/ ภายใน วนัที ่10 ตุลาคม 2562  

 5.2 ประกาศผลผูท่ี้ผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศทาง http://www.facebook.com/Actmusic.center/   
ภายในวนัที ่22 ตุลาคม 2562 

 
 *** หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ มาสเตอร์วรัญญู  รัตนวิชัย หมายเลข

โทรศัพท์ศูนย์ดนตรีอสัสัมชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-63  ต่อ 560, 080-990-8022 
 

6. รางวลัการประกวดประเภทขับร้องสากล 
ประเภทประถมศึกษาตอนต้น  

ชนะเลิศ             ทุนการศึกษา 1,000 บาท    พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร   จ านวน   1   รางวลั 
รองชนะเลิศอนัดบั 1     ทุนการศึกษา   700  บาท   พร้อมเกียรติบตัร     จ านวน   1   รางวลั 
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ทุนการศึกษา   500  บาท    พร้อมเกียรติบตัร    จ านวน   1   รางวลั
  

ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย  
ชนะเลิศ             ทุนการศึกษา 1,000 บาท   พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร   จ านวน   1   รางวลั
รองชนะเลิศอนัดบั 1     ทุนการศึกษา   700  บาท   พร้อมเกียรติบตัร     จ านวน   1   รางวลั      
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ทุนการศึกษา   500  บาท    พร้อมเกียรติบตัร    จ านวน   1   รางวลั 

ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น  
ชนะเลิศ             ทุนการศึกษา 1,500  บาท    พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร   จ านวน   1   รางวลั 
รองชนะเลิศอนัดบั 1     ทุนการศึกษา 1,000  บาท    พร้อมเกียรติบตัร     จ านวน   1   รางวลั 
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ทุนการศึกษา     500  บาท    พร้อมเกียรติบตัร    จ านวน   1   รางวลั 

ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ชนะเลิศ             ทุนการศึกษา 1,500 บาท    พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร   จ านวน   1   รางวลั 
รองชนะเลิศอนัดบั 1     ทุนการศึกษา 1,000  บาท    พร้อมเกียรติบตัร     จ านวน   1   รางวลั 
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ทุนการศึกษา    500  บาท    พร้อมเกียรติบตัร    จ านวน   1   รางวลั 
 

http://www.youtube.com/

