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โครงการ”ประกวดขบัร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร”ครังท ี1 ประจาํปี 2556 

 
1) ชือโครงการ  

  “ประกวดขบัร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร” ครังที 1 

2) หลักการและเหตุผล 

 เพลงสหกรณ์การเกษตร เกิดขนึจากการดําริของประธานกรรมการดําเนินงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จํากดั(นายศิริชัย ออสวุรรณ)ทีต้องการให้มีเพลงสหกรณ์การเกษตรเป็นเครืองมือในการรวมกลุ่มเพือ

ร่วมกนัพฒันาสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแขง็ และเนืองในโอกาสครบรอบการดําเนินงานครบ  60 ปี ของ ชสท.จึงได้จดั

ประกวดแต่งเพลงสหกรณ์การเกษตรขึน จากนันจึงได้นําเพลงทีผ่านการคดัเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

มาเรียบเรียงดนตรี เสียงร้องใหม ่ ได้อลับมัเพลงสหกรณ์การเกษตรขนึเป็นครังแรกในประเทศไทย 

 เพือให้การดําเนินงานสร้างความเข้มแขง็ให้กบัสหกรณ์การเกษตรอย่างต่อเนืองจึงเกิดโครงการประกวดขบั

ร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร ครังที 1 เพือให้เกิดการเผยแพร่และขบัร้องเพลงสหกรณ์การเกษตรอย่างแพร่หลายและ

สร้างชือเสียงให้กบัสหกรณ์การเกษตรทีมีอยู่ทวัประเทศ 

3) วัตถุประสงค์ 

 1.  เพือเผยแพร่อลับมัเพลงสหกรณ์การเกษตรสูส่าธารณะชน   

 2.  เพือเผยแพร่อดุมการณ์ หลกัการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ทกุประเภท และบคุคลทวัไป 

3.  เพือเปิดโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรและบุคคลทัวไป ได้แสดงความสามารถตามทีตนถนัด  

และเป็นการพฒันาบคุลิกภาพการแสดงออกบนเวทีตอ่หน้าสาธารณชนอย่างไมข่ดัเขิน 

 4.  เพือเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กบัสหกรณ์การเกษตรทวัประเทศ 

4) หลักเกณฑ์การประกวดและตัดสิน 

 1.  การประกวด แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ  

  1.1 ชาย อายไุมเ่กิน 30 ปี 

  1.2 หญิง อายไุมเ่กิน 30 ปี 

  1.3 ชาย  อาย ุ30 ปีขนึไป 

  1.4 หญิง อาย ุ30 ปีขนึไป 

 2.  ผู้ เข้าประกวดต้องเป็นผู้มีความสามารถในด้านการร้องเพลงสหกรณ์การเกษตรได้อย่างไพเราะ 

3.  ผู้ เข้าประกวดต้องเป็นผู้ทีออกเสียงและใช้ภาษาไทยได้อย่างถกูต้องมีความชดัเจนในอกัขระและคําควบกลํา 

4.  เป็นผู้มีบคุลิกทีดี และแสดงออกถงึความสามารถในการร้องเพลงบนเวที ตอ่หน้าสาธารณชนอย่างไมข่ดัเขิน 

 5.  สร้างสรรค์การแสดงบนเวทีในแบบฉบบัทีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  
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6.  เพลงทีใช้ในการประกวดเลือกจากเพลงในอัลบัมเพลงสหกรณ์การเกษตร 1 เพลงและเพลงทีผู้ เข้า 

ประกวดเลือกเองตามความถนัด 1 เพลง (เพลงต้นฉบับในอลับัมเพลงสหกรณ์การเกษตร สามารถ  

ดาวน์โหลดได้จาก WWW.CO-OPTHAI.COM) 

7.  ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัครพร้อมบันทึกเสียงร้องของตนเอง มา 2 เพลง โดย 1 เพลงเลือกจาก

อลับมัเพลงสหกรณ์การเกษตร และอีก 1 เพลงเลือกอิสระ 

8.  คณะกรรมการจะคดัเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจาก ซีดีเพลงทีส่งเข้าประกวดและคดัเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเพือ

ประกวดขบัร้องสด ในรอบตดัสิน ณ หอประชมุใหญ่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

9.  ผู้ เข้าประกวดทีผา่นเข้าสูร่อบคดัเลือก จะต้องเลือกเพลงทีไมซํ่ากบัเพลงทีสง่เข้าประกวด 

10.  กรรมการตดัสินประกอบด้วยนกัประพนัธ์เพลง ,ศิลปิน ,นกัร้องคณุภาพ และคณาจารย์ผู้ทรงคณุวฒิุ 

5) คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

1.  สมาชิกสหกรณ์ทกุประเภท และประชาชนทวัไป 

2.  มีความสามารถในการแสดงออกทงัการร้อง และ ลีลาทีเป็นเอกลกัษณ์ 

3.  ใช้ภาษาไทยได้อย่างถกูต้อง อกัขระ คําควบกลําชดัเจน 

4.  มิได้เป็นผู้ประกอบอาชีพนกัร้อง (ทีมีผลงานบนัทึกเสียงออกอลับมัเพลงสูส่าธารณะ) 

5.  กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสยัให้ถือคําตดัสินของคณะกรรมการเป็นทีสดุ 

6) การรับสมัคร 

  1.สถานทีรับสมคัร  

 ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากดั 

2.หลกัฐานการสมคัร 

 -  ใบสมคัร (ดาวน์โหลดทาง www.Coopthai.com) 

 -  รูปถ่ายขนาดโปสเตอร์(4 x 6 นิว ) จํานวน 2 ภาพ พร้อมลงลายมือชือด้านหลงั 

 -  สําเนาบตัรประชาชน  

 -  ซีดี(CD) บนัทึกเสียงร้องเพลงประกวด 2 เพลง ตามข้อ 4 จํานวน 2 เพลง 

    (ซีดีเพลงประกวด จะมีเสียงดนตรีหรือไมมี่ก็ได้ ได้ทงั 2 กรณี) 

7) คณะกรรมการโครงการ”ประกวดขับร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร ครังที 1” 

ทีปรึกษาโครงการ 

 1.  รองศาสตราจารย์วฒิุชยั  กปิลกาญจน์  อธิการบดี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2.  คณุสรุศกัดิ  ซิมตระกลู  กรรมการผู้จดัการบริษัทฟาร์มแชนแนล 
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3.  คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และทีปรึกษา ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จํากดั (ชสท.)   

4.  คณุณฐัพล  นนัทนาวฒัน์  ทีปรึกษา ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากดั (ชสท.) 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

1.  นายศิริชยั  ออสวุรรณ  ประธานกรรมการ ชสท. 

2.  นายดิเรก  สงัขจนัทร์  รองประธานกรรมการ ชสท. 

3.  นายเรวตั  เปียมระลกึ  รองประธานกรรมการ ชสท. 

4.  นายไกรสิทธิ   โรจนเกษตรชยั รักษาการแทนผู้จดัการใหญ่ ชสท. 

5.  นายโชคดี  ออสวุรรณ  รักษาการแทนผู้จดัการใหญ่ ชสท. 

6.  นายจีรพฒัน์  งามสง่า  รองผู้จดัการใหญ่ ชสท.  กรรมการและเลขานกุาร 

7.  นายประพจน์  ภูท่องคํา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร  

คณะกรรมการตัดสิน 

 1.  อ.วินยั  พนัธรัุกษ์  ศิลปินวงดิอิมพอสซิเบิล    

 2.  อ.ณรงค์ศกัดิ  อิมเจริญ โปรดิวเซอร์ 

 3.  อ.นําตาล  นําเพชร  ศิลปินนกัร้องพระพิฆเนศทองคําพระราชทาน 

 4.  มล.พ้องพงษ์  ทองแถม สถาบนัดนตรีสยามยามาฮ่า 

 5.  อ.สรุพล  ธญัญวิบลูย์  หวัหน้าสาขาดนตรีตะวนัตก  ม.เกษตรศาสตร์   

8) ประเภทรางวัล  

ประกอบด้วยรางวัล 

 1.  ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี 

รางวลัชนะเลิศ 1 รางวลั โลเ่กียรติยศ พร้อมเงินสด 30,000 บาท  

รางวลัรองชนะเลิศนกัร้องชายอายไุมเ่กิน 30 ปี 2 รางวลั โลเ่กียรติยศ พร้อมเงินสด 15,000 บาท  

รางวลัชมเชยนกัร้องชายอายไุมเ่กิน 30 ปี 2 รางวลั ประกาศนียบตัร พร้อมเงินสด 5,000 บาท 

 2.  ชาย อายุ 30 ปี ขนึไป 

รางวลัชนะเลิศ 1 รางวลั โลเ่กียรติยศ พร้อมเงินสด 30,000 บาท 

รางวลัรองชนะเลิศนกัร้องชายอาย ุ30 ปีขนึไป 2 รางวลั โลเ่กียรติยศ พร้อมเงินสด 15,000 บาท 

รางวลัชมเชยนกัร้องชายอาย ุ30 ปีขนึไป 2 รางวลั ประกาศนียบตัร พร้อมเงินสด 5,000 บาท 

 3.  หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 

รางวลัชนะเลิศ 1 รางวลั โลเ่กียรติยศ พร้อมเงินสด 30,000 บาท 

รางวลัรองชนะเลิศนกัร้องหญิง อายไุมเ่กิน 30 ปี 2 รางวลั โลเ่กียรติยศ พร้อมเงินสด 15,000 บาท 



4 
 

 
 

รางวลัชมเชยนกัร้องหญิง อายไุมเ่กิน 30 ปี 2 รางวลั ประกาศนียบตัร พร้อมเงินสด 5,000 บาท  

 4.  หญิง อายุ 30 ปี ขนึไป 

รางวลัชนะเลิศ 1 รางวลั โลเ่กียรติยศ พร้อมเงินสด 30,000 บาท 

รางวลัรองชนะเลิศนกัร้องหญิง อายตุงัแต ่30 ปีขนึไป 2 รางวลั โลเ่กียรติยศ พร้อมเงินสด 15,000 บาท  

รางวลัชมเชยนกัร้องหญิง  อายตุงัแต ่30 ปีขนึไป 2 รางวลั ประกาศนียบตัร พร้อมเงินสด 5,000 บาท  

9)  ระยะเวลา 

1 กรกฎาคม 2556 - 30 กนัยายน 2556   รับสมคัร 

1 ตลุาคม 2556 - 30 ตลุาคม 2556  คดัเลือกผลงานรอบแรก 

เดือนพฤศจิกายน 2556 ประกาศผลการตดัสินรอบแรก และจดัการประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

 

การประชาสมัพนัธ์ 

 1.  หนงัสือพิมพ์ ชสท. 

 2.  website ชสท.  www.co-opthai.com 

 3.  สง่เอกสารประชาสมัพนัธ์ ตามหน่วยงานราชการ, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั, สหกรณ์ ทางไปรษณีย์ 

 4.  ติดโปสเตอร์ตามสถานทีสําคญั   

 

 

หมายเหตุ 

ชสท.  ขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงแก้ไขรายละเอียดและเงือนไขอืน ๆ  ในการจัดประกวดครังนี   

โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

  

 

    

 

 

 


