
 
 

การแข่งขันประกวดร้องเพลงในกิจกรรม  
The PSU Christmas with FRIENDS 

 
1. เงินรางวัล 

1.1 รางวัลชนะเลิศ   จ านวน 3,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร 
1.2 รองชนะเลิศอันดับ 1   จ านวน 2,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร 
1.3 รองชนะเลิศอันดับ 2   จ านวน 1,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร 
1.4 รางวัลชมเชย 2 รางวัล  ของที่ระลึก พร้อมประกาศนียบัตร 
 

2. คุณสมบัตผู้ิสมัคร 
2.1. บุคลากรและนักศึกษา ม.อ. อายุระหว่าง 18 – 35 ปี 
2.2. มีทักษะและความสามารถทางด้านการร้องเพลงภาษาอังกฤษ 

 

3. วิธีสมัครและเกณฑ์การประกวด 
3.1. ผู้เข้าประกวดกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน (ใบสมัครดังเอกสารแนบท้าย) 
3.2. ผู้สมัครจะต้องอัดวิดีโอร้องเพลงภาษาอังกฤษด้วยเสียงสดประกอบกับดนตรีเพลง (demo)      

จ านวน 1 เพลง โดยไม่ผ่านการออโต้จูนหรือปรับแต่ง ความยาวไม่ต่ ากว่า 2 นาที ในรูปแบบไฟล์ 
mp.4 (ไม่บังคับว่าต้องเป็นเพลงที่ใช้ส าหรับประกวดรอบชิงชนะเลิศ)  

3.3. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งเนื้อเพลง (word document) และดนตรีประกอบ Backing Track (.mp3) 
ส าหรับใช้ประกวดรอบชิงชนะเลิศอย่างละ 1 ชุด  

3.4. ก าหนดให้ตั้งชื่อไฟล์ทั้ง 3 ไฟล์เป็น “ชื่อผู้เข้าแข่งขัน + ชื่อเพลง” เช่น (Manee + Someone 
Like you) 

3.5. ส่ ง ใบสมั ค รพร้ อมแนบไฟล์ ม ายั ง  ศู นย์ กิ จการนานาชาติ และสื่ อส ารองค์ ก ร  ได้ ทา ง                
อีเมล์ psugrowglobal@gmail.psu.ac.th 

3.6. ผู้จัดจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบไฟนอลจากไฟล์วิดีโอในข้อ 3.2 โดยจะคัดเหลือเพียง 5 คนเท่านั้น  
3.7. ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องท าการแข่งขันประกวดร้องเพลงในงาน Christmas with FRIENDS  

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ (บริเวณไปรษณีย์ 
ม.อ.)  

 

หมายเหตุ : 1. หากพบว่ามีการดัดแปลงหรือออโต้จูน (Auto Tune) เสียงร้องในวิดีโอ จะถูกตัดสิทธิ์จากการ 
                  แข่งขันทันท ี
     2. ส าหรับรอบชิงชนะเลิศ ก าหนดให้ผู้เข้าประกวดสวมใส่เครื่องแต่งกายในธีมคริสต์มาสและ     
         เหมาะสมกับเพลงที่ใช้ในการประกวด 

4. ระยะเวลา 
4.1. หมดเขตรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. 
4.2. ประกาศผลรายชื ่อผู ้ได ้ร ับคัดเล ือกผ่าน เข้าสู ่รอบชิงชนะเลิศ ว ันที ่ 15 ธ ันวาคม 2563           

ไม่เกินเวลา 16.30 น. ทางเพจเฟสบุ๊ค PSU International Affairs Office 
4.3. วันและเวลาการแข่งขันส าหรับรองชองชนะเลิศ ได้แก่ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยก าหนด

ลงทะเบียนและจับฉลากล าดับขึ้นร้องเพลง ตั้งแต่เวลา 17.00 – 17.30 น. ในงาน Christmas with 
FRIENDS ณ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ (บริเวณไปรษณีย์ ม.อ.) 
 



 
 

5. ก าหนดการรอบชิงชนะเลิศ 
เวลา รายละเอียด 

17.00  น. ลงทะเบียน 
17.30 – 17.45 น. พิธีเปิดงาน Christmas with FRIENDS 
17.55 – 18.05 น. เคารพธงชาติ 

18.05 น. การแสดงขับร้องเพลงประสานเสียง โดยชมรมขับร้องประสานเสียง 

18.20 น. 
กิจกรรมเล่าเรื่องวันคริสต์มาส โดย Mr. Mitchell Allan Bruce Atkins             
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

18.50 น. การแข่งขันร้องเพลงช่วงที่ 1  

19.20 น. แนะน าโครงการ FRIENDS โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ FRIENDS Boot Camp 

19.45 น. การแข่งขันร้องเพลงช่วงที่ 2  

20.10 น. ประกาศผลการแต่งกายยอดเยี่ยมส าหรับผู้เข้าร่วมงาน 

20.20 น. 
- ประกาศผลการประกวดร้องเพลง 
- พิธีมอบรางวัล 

20.30 น. การแสดงโดย ชมรมศิลปะการเต้นร า 
20.40 น. พิธีปิด 

 
6. เกณฑ์ในการตัดสิน 
การพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จะพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  

เกณฑ์การตัดสิน ค าอธิบาย คะแนนเต็ม 
1. ความถูกต้องของโน๊ต จังหวะ
และท านองเพลง 

สามารถร้องเพลงตรงตามท านองเพลง โน๊ตเพลง 
จังหวะเพลงและองค์ประกอบโดยรวมของเพลง 
ไม่ร้องผิด ไม่ร้องเพี้ยนหรือคร่อมจังหวะ 

20 คะแนน 

2. การออกเสียงถูกต้องและ
ชัดเจน  

ออกเสียงค า อักขระและภาษาได้ถูกต้องชัดเจน 20 คะแนน 

3. เทคนิคการขับร้อง น้ าเสียง 
ความไพเราะ  

สามารถร้องเพลงได้อย่างกลมกลืน ไพเราะ 
เหมาะสมกับสไตล์ของเพลง 

25 คะแนน 

4. บุคลิกท่าทาง การถ่ายทอด
อารมณ์และการแสดงบนเวที  

สามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านการร้องเพลงอย่าง
สมบูรณ์แบบและสามารถแสดงบนเวทีได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ 

20 คะแนน 

5. การแต่งกายเหมาะสม แต่งกายเหมาะสมกับรูปแบบเพลงและธีมงาน
กิจกรรม Christmas with FRIENDS 

15 คะแนน 

รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน 
หมายเหตุ 
6.1 กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ 
6.2 หากผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประสงค์จะเปลี่ยนเพลง กรุณาติดต่อมายังผู ้จัด และส่ง
ไฟล์เพลงใหม่ทางอีเมล์ psugrowglobal@gmail.com ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 



 
 

6.3 ติดต่อหรือ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร 074 28 2254 หรือ psugrowglobal@gmail.com 


