
เกณฑ์การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ 

“HUSO Singing Contest 2018” 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จัดโดย หลักสตูรภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

1. เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี 

2. ไม่เคยมีงานออกอัลบั้มเพลงจ าหน่าย หรือเป็นนักร้องอาชีพมาก่อน 

เงื่อนไขการประกวด 

1. ผู้เข้าประกวดต้องผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดต้องส่งไฟล์เพลงที่ร้องโดยตนเองมายัง 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. ผู้เข้าประกวดขับร้องเพลงภาษาอังกฤษจ านวน 1 เพลง 

3. หลังจากผ่านการคัดเลือก ผู้ เข้าประกวดต้องหา backing track มาให้หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

โปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ในช่วงลงทะเบียนในวันประกวดร้องเพลง 

หมายเหตุ  หลักสูตรภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะส่งเอกสารยืนยันการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ผู้ผ่าน

เข้ารอบทุกคนทาง E-Mail และผู้ผ่านเข้ารอบต้องปริ๊นท์เอกสารดังกล่าวมาแสดงในรอบชิงชนะเลิศ 

พร้อมหลักฐานแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น บัตรประชาชน บัตรนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูก

ตัดสิทธิ์เข้าแข่งขัน 

 

 

 



หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว    จ านวน 1 รูป 

3. ส าเนาบัตรประชาชน    จ านวน 1 ฉบับ 

4. ไฟล์เสียงเพลงที่ร้องโดยตนเอง ในรูปแบบ CD-ROM หรือ ไฟล์เสียง 

การสมัครและส่งผลงาน 

1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน (สามารถท าส าเนาได)้ 

2. ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ อาจารย์ฑิตฐิตา สินรักษา โปรแกรมวิชา

ภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู่ 4 ถนน

กาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 *ขยายเวลารับสมัครออกไปถึง

วันศุกรท์ี่ 9 กุมภาพันธ์ 2561* โดยดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์วันที่ส่ง หรือ 

3. สมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถส่งเอกสารใบสมัคร , ไฟล์รูปภาพ Jpeg, ไฟล์เสียงรูปแบบใดรูปแบบ

หนึ่ง และส่งมาท่ี อาจารย์ฑิตฐิตา สินรักษา E-Mail: dhitthita.si@skru.ac.th 

 

สมัครฟรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดรับสมัครในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกทาง E-Mail และเว็บไซต ์คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (http://human.skru.ac.th/index1.php) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

กฎ กติกาการประกวด 

1. เริ่มการประกวด เวลา 13.00 น . เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

2. ผู้เข้าประกวดรายงานตัวได้ตั้งแต่ 12.00 น. พร้อมทั้งจับฉลากล าดับการขึ้นประกวดร้องเพลง และ

เตรียมความพร้อม 

3. ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาเท่านั้น 

4. ประกาศผลการประกวดหลังเสร็จสิ้นคนสุดท้ายในการประกวดร้องเพลง 

หมายเหตุ 

1) ขณะท าการประกวดร้องเพลง หากเกิดข้อผิดพลาดจากไฟล์เสียงของผู้เข้าประกวดเองซึ่งไม่ได้เกิดจาก

เครื่องเสียง ทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบและต้องอยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการตัดสิน 

2) ในวันประกวด ผู้เข้าประกวดต้องมาเตรียมความพร้อมก่อนถึงเวลาการประกวดอย่างน้อย 30 นาท ี
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เกณฑ์การตัดสิน 

1. การร้องเพลง (70 คะแนน) 

 คุณภาพการร้อง   40  คะแนน 

 คุณภาพของภาษาอังกฤษ  30 คะแนน 

2. ภาพรวม (30 คะแนน) 

 บุคลิกภาพ    15  คะแนน 

 ลีลา ท่าทาง อารมณ์   15 คะแนน 

หมายเหตุ: ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

รางวัล 

1. รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

ก าหนดการประกวด 

 ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2561   ประกาศรับสมัคร 

 9 กุมภาพันธ์ 2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด 

 14 กุมภาพันธ์ 2561   กิจกรรมประกวดร้องเพลง 

      HUSO Singing Contest 2018 

      ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:  

อาจารย์ฑิตฐิตา สินรักษา   หมายเลขโทรศัพท์ 090-2236789 

อาจารย์พัชราวดี อักษรพิมพ์  หมายเลขโทรศัพท์ 085-8947535 

 

  



ก ำหนดกำรโครงกำร “English Multi Skilled Contest” 
กิจกรรมที่ 3 : “Singing Contest”  

วันพุธที่ 14 กุมภำพันธ์ ๒๕61 เวลำ 12.00 – 16.30 น.             
    ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 

 
 
เวลา  12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียน พร้อมจับฉลากล าดับการแข่งขัน  

    ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 13.00 - 16.00 น.      แข่งขันการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ 

           16.00 - 16.30 น.  ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันพร้อมมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร / พิธีปิด  

    ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

    - รางวัลชนะเลิศ 

    - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 

    - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 

 
*********************************************************************************************** 

 
หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 
 



 
ล ำดับที่.......................... 

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที)่ 

 

 
ใบสมัครประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ 

“HUSO Singing Contest 2018” 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
จัดโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
ชื่อ_________________________________________ นามสกุล________________________________________ 

Name _____________________________________ Surname_______________________________________ 

เบอร์โทรศัพทม์ือถือ____________________________ E-mail _________________________________________ 

ชื่อสถานศึกษา________________________________ ระดับชั้น _______________________________________ 

ที่อยู่ _______________________________________________________________________________________ 

รายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม 

1.__________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ____________________________ E-mail _________________________________________ 

2.  ________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ____________________________ E-mail _________________________________________ 

 
มีความประสงค์สมัครประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ “HUSO Singing Contest 2018”   

ชื่อเพลง_______________________________ศิลปิน __________________________ความยาวเพลง_______นาท ี

 
 ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดในหลักเกณฑก์ารประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ “HUSO Singing Contest 
2018” เป็นที่เข้าใจแล้วและจะปฏิบัติตามหลักเกณฑก์ารประกวดทุกประการพร้อมได้แนบหลักฐานการสมัครมาด้วยแล้ว 
 
      ลงชื่อ_________________________ผู้สมัคร 

                                                                         (_________________________) 

                                                                    วันที่__________________________              

 

ติดรปูถ่ำย 


