ที่ ศธ ๐๕๓๖/ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อ. เมือง จ. กาแพงเพชร ๖๒๐๐๐
22 มกราคม ๒๕60

เรื่อง

ขอเชิญส่งนักเรียน/ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน/วิทยาลัย..............................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการ
2. รายละเอียดการแข่งขันและใบสมัครร่วมกิจกรรม
ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ขึ้น ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเป็นการสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร เขตพื้นที่ใกล้เคียงกับ
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งในวันดังกล่าวมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งหมด
9 สาขาวิชา ทั้งทางด้านสังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ดนตรี ศิลปะ และเทคโนโลยี ตลอดจน
กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ขบวนการประชาสังคมกับการลดความยากจนและความเหลือมล้า
ในการนี้ เพื่ อ ให้ ก ารดาเนิ น กิ จ กรรมเป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ แ ละมี ป ระสิ ท ธิภ าพ จึ งขอเชิ ญ
โรงเรียน/ วิทยาลัยของท่าน ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หรือนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีที่ ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์เข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ตามใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตอบกลับทางโทรสารหมายเลข ๐ ๕๕๗9 8087 หรือ
สามารถสมั ค รเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมทางออนไลน์ ได้ ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=180
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งนักเรียน/ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมฯ มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร ๐ ๕๕๗๒ ๑๘๗๘
โทรสาร ๐ ๕๕๗9 8087
เว็บไซต์ https://huso.kpru.ac.th

กำหนดกำรกิจกรรมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรในศตวรรษที่ 21
วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2561
ณ อำคำรใหม่คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
..............................................................................
วันพุธที่ 7 กุมภำพันธ์ 2561
ภาคเช้า
08.00 - 09.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กล่าวเปิดโดย... รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กล่าวรายงานโดย... ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกาเหนิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
09.00 น.เป็นต้นไป กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ฯ
12.00 - 13.00 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมในภาคเช้า
ภาคบ่าย
13.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)
15.00 น.-16.00 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมในภาคบ่าย
หมายเหตุ
กาหนดเวลาสถานที่และกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง
โครงการ “HUSO Open House Folk Song Contest ครั้งที่ 1”
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.1 สมาชิกวงต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือ
เทียบเท่า/ปวช.) โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งวงดนตรีเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 วง
1.2 มีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ และต้องไม่เป็นนักดนตรีอาชีพ (มีสถานที่แสดงประจา รับเงิน
ค่าจ้างเป็นรายวัน/รายเดือน)
1.3 มีสมาชิกวงตั้งแต่ 3 – 5 คน (ไม่จากัดเพศ)
2. หลักเกณฑ์ และกติกาที่ใช้ในการแข่งขันดนตรี
2.1 ผู้เข้าแข่งขันประกวดดนตรีโฟล์คซองต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง เพื่อ
เตรียมความพร้อมที่เวทีการแข่งขัน (หากไม่มารายงานตัวกรรมการจะพิจารณาถือว่าสละสิทธิ์)
2.2 ห้ามใช้เครื่องดนตรีประเภทไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ห้ามใช้ EFFECT เครื่องช่วยเสียงทุกชนิดที่
เป็น / หรือเกี่ยวข้องกับ ELECTRONIC / CHORUS / FLANGER / ซีเควนเซอร์ / มิดิไฟล์ คอมพิวเตอร์
ดนตรีทุกชนิด ถ้ามีกลองชุดห้ามใช้กระเดื่อง (BASS DRUM)
2.3 อนุญาตให้ใช้กีตาร์โปร่ง กีตาร์โปร่งไฟฟ้า กีตาร์คลาสสิค กลองบองโก เครื่องดนตรีพื้นเมือง
เมาท์ออร์แกน และเครื่องกระทบอื่นๆ เท่านั้น
2.4 ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์ดนตรีมาให้พร้อม ทางสาขาวิชาดนตรีศึกษา จะจัดเครื่อง
เสียงให้ คือ ไมค์ร้อง 4 ตัว ตู้แอมป์กีตาร์ 2 ตู้ และแสตนวางโน้ต 3 ตัว เท่านั้น
2.5 ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายเป็นทีมและสุภาพ เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
2.6 ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนาบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาด้วย หากไม่นาบัตรทั้งสอง
บัตรมาแสดง กรรมการจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน (หากเป็นบัตรเหลืองต้องมีรูปถ่ายและนาย
ทะเบียนเป็นผู้ลงนาม)
2.7 อนุญาตให้ผู้ควบคุมวง ร้องขอ การปรับแต่งเสียงจากช่างมิกซ์เสียงกลาง ในขณะที่วงของ
ตนเองทาการแสดง
2.8 เพลงที่ใช้ในการแข่งขันรอบคัดเลือก เป็นเพลงอิสระตามความถนัดของผู้เข้าประกวด (ไม่
จากัดแนวเพลง) จานวน 2 เพลง โดยเป็นเพลงเร็ว 1 เพลง และเพลง ช้า 1 เพลง ใช้เวลาในการประกวด
วงละไม่เกิน 12 นาที
2.9 เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน สามารถเรียบเรียงใหม่ได้และไม่จากัดแนวเพลงในการแข่งขัน
2.10 ผู้เข้าประกวดต้องนาใบสมัครตัวจริง พร้อมเนื้อเพลงที่ใช้ในการแข่งขันรอบคัดเลือก โดย
จัดพิมพ์และเข้าเล่มให้เรียบร้อย พร้อมอัดสาเนาอีก 3 ชุด ส่งที่คณะกรรมการจัดการประกวดในวัน
รายงานตัว
2.11 ทุกวงในการแข่งขันมีเวลา Sound Check วงละ 5 นาที นับจากพิธีกรประกาศชื่อวง
หลังจากนั้นกรรมการจะเริ่มจับเวลา หากวงใดใช้เวลาในการแข่งขันเกินจากที่กาหนด ให้กรรมการหัก
คะแนนนาทีละ 1 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาทีถัดไป
2.12 ห้ามเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวงเมื่อเริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือกไปแล้ว
2.13 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

3. เกณฑ์การให้คะแนน
3.1 เทคนิคการเล่น ความสามารถเฉพาะตัว Technique
3.2 ความพร้อมเพรียงในการเล่น Team Work
3.3 การปรับแต่งและการจัดความสมดุลของเสียง Balance
3.4 รูปแบบการนาเสนอและความคิดสร้างสรรค์ Performance
4. เงินรางวัลสาหรับการประกวด
4.1 รางวัลชนะเลิศ
4.2 รางวัลรองชนะเลิศลาดับ 1
4.3 รางวัลรองชนะเลิศลาดับ 2
4.4 รางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัล

25 คะแนน
25 คะแนน
25 คะแนน
25 คะแนน
รวม 100 คะแนน

ทุนการศึกษา 1,200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา 250 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ใบสมัคร
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง
โครงการ “HUSO Open House Folk Song Contest ครั้งที่ 1”
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โรงเรียน/สถาบัน..........................................................................
ที่อยู่...............................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................................................โทรสาร (Fax)............................................
1. ชื่อ-นามสกุล......................................................................มัธยมศึกษาปีที่.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...................................................................... มัธยมศึกษาปีที่.............................
3. ชื่อ-นามสกุล......................................................................มัธยมศึกษาปีที่.............................
4. ชื่อ-นามสกุล...................................................................... มัธยมศึกษาปีที่.............................
5. ชื่อ-นามสกุล......................................................................มัธยมศึกษาปีที่.............................
ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม
ชื่อ-สกุล..................................................... โทรศัพท์มือถือ ………………………………………….
E-mail……………………………..…………………………………………
ลงชื่อ.........................................................
(.................................................................)
ผู้สมัคร
**ส่งใบตอบรับสมัครการแข่งขัน ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2561 ที่โทรสาร 055-706518 หรือที่
E-mail : ............................................. สอบถามข้อมูลได้ที่.................................................
เบอร์โทรศัพท์ ...........................................
หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=180

