
 

ประกวดร้องเพลงประเภททีม (ขับร้องหมู่) 
“บอกรักแม่ให้ก้องฟ้า ผ่านบทเพลงน ้าใจแม่” 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันส่ือโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก

และเยาวชนรุ่นใหม่ท่ีเติบโตมาพร้อมกับสังคมออนไลน์  เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัยท าให้เราสามารถเช่ือมโยงถึง
กันได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน แต่ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกลับยิ่งห่างไกลกันมากขึ้น สืบเนื่องจาก
ความแตกต่างของระบบหล่อหลอมความคิดของคนรุ่นก่อนกับเด็กยุคปัจจุบัน (Gen Alpha) แตกต่างกันมาก ท าให้
ความสัมพันธ์ของคนสองรุ่นมีระยะห่างและกลายเป็นปัญหาความไม่เข้าใจในครอบครัวน าไปสู่ภาวะวิกฤตทางสังคม
อย่างต่อเนื่อง 

ชมรมส่ือดีดิจิทัล (D New media) ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาส่ือสร้างสรรค์ท่ีมีอิทธิพล 
ต่อความดีในจิตใจมนุษย์  ความกตัญญูกตเวทีเป็นความดีพื้นฐาน ท่ี ลู กพึ งมี ต่อแม่  แม้ ท่านจะให้ก าเนิด 
เรามาแล้วไม่ได้เล้ียงดู ท่านก็ถือว่าเป็นผู้ให้ชีวิต ให้โอกาสในการท าความดี ในช่วงเดือนสิงหาคมท่ีก าลังจะถึงนี้ ทาง
ชมรมจึงได้น าเรื่องพระคุณแม่มาสร้างกระแสความดีผ่านโลกออนไลน์ โดยให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรักความ
ปรารถนาดี และพระคุณของแม่ท่ีมีต่อลูก ผ่านการประกวดร้องเพลงประเภททีม (ขับร้องหมู่) “บอกรักแม่ให้ก้องฟ้า 
ผ่านบทเพลงน้ าใจแม่” เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดข้ึนในใจเยาวชนยุคดิจิทัล อันจะน าไปสู่สังคมท่ีน่าอยู่ยิ่งขึ้นไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเทิดพระคุณแม่ ยกย่องบทบาทหน้าท่ีความส าคัญของแม่ ท่ีมีต่อลูก ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทีท่ีควรแสดงต่อผู้มีพระคุณและเสริมสร้าง 
     ความผูกพันระหว่างแม่และลูกผ่านการประกวดร้องเพลงประเภท (ขับร้องหมู่) 
2.3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมพื้นฐาน ซึ่งความกตัญญูเป็นทักษะทางสังคมและอารมณ์ (Soft Skill)  
 อันเป็นทักษะท่ีเด็กควรมีในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกิจกรรมทางส่ือโซเชียลมีเดีย และการเรียนรู้ท่ีทันสมัย 
 ในยุค 4.0 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
ชมรมส่ือดีดิจิทัล (D New media) 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
4.1. นักเรียนท่ัวประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

4.1.1.  ระดับช้ันประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) 
4.1.2.  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 
4.1.3.  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 
 
  



4.2. ลักษณะการแข่งขันเป็นการร้องเพลงประเภททีม ทีมละ 5 - 10 คน 
4.3. สมาชิกในทีมท่ีเข้าแข่งขันจะต้องก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ไม่จ ากัดเพศ สามารถคละช้ันได้แต่อยู่

ในระดับการแข่งขันเดียวกัน  
4.4. โรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม แต่ต้องมีรูปแบบการแสดงไม่ซ้ ากัน กรณีส่งมากกว่า 1 

ทีมแล้วรูปแบบการแสดงซ้ ากัน คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดคะแนน 
5. ปฏิทินการแข่งขัน 

ท่ี กิจกรรม ก้าหนดการ 
1  สมัครเข้าร่วมแข่งขันทาง www.dnewmedia.tv วันพุธท่ี 15 กรกฎาคม – วันเสาร์ท่ี 15 สิงหาคม 2563 
2  ส่งลิงค์ Facebook ตัวแทนทีม ท่ีใช้โพสต์ผลงานทาง 

www.dnewmedia.tv 
วันเสาร์ท่ี 15 สิงหาคม 2563 ภายใน เวลา 18.00 น. 

3  โพสต์คลิปผลงานทาง Facebook ของตัวแทนทีม  
เพื่อเก็บคะแนนโหวตในรอบคัดเลือก  

ระหว่างวนัท่ี 16 - 21 สิงหาคม 2563 

4  ประกาศรายช่ือ 10 ทีมท่ีมีคะแนนสูงสุด จากการ
พิจารณาของคณะกรรมการ (รอบคัดเลือกขั้นตอนท่ี 1) 

วันศุกร์ท่ี 21 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. 

5  ประกาศผล 5 ทีมสุดท้ายท่ีได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ  
(รอบคัดเลือกขั้นตอนท่ี 2)  

วันอาทิตย์ท่ี 23 สิงหาคม 2563  

6  คณะกรรมการน าผลงาน 5 ทีมสุดท้าย 
โพสต์ลง YouTube ช่อง D New Media เพื่อให้บุคคล
ท่ัวไปโหวตตัดสินรางวัลรอบชิงชนะเลิศ 

ระหว่างวนัท่ี 23–31 สิงหาคม 2563  
(ปิดการโหวต เวลา 18.00 น.) 

7  ประกาศผลการตัดสินรางวัล วันศุกรท่ี์ 11 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น.  
 

6. ขั นตอนและรายละเอียดการแข่งขัน 
6.1. สมัครเข้าร่วมแข่งขัน โดยใช้ช่ือทีมเป็นช่ือสถานศึกษา ผ่านทาง www.dnewmedia.tv   
6.2. กรอกข้อมูลการสมัครและช่องทางการติดต่อให้ครบถ้วน 
6.3. อัดคลิปผลงานการแสดงสดร้องเพลง “น้ าใจแม่” และส่งลิงค์ Facebook ตัวแทนทีม (ท่ีใช้โพสต์ผลงาน) 

มาทาง www.dnewmedia.tv วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 18.00 น.  
6.4. โพสต์คลิปผลงานใน Facebook ของตัวแทนทีม ระหว่างวันท่ี 16 - 21 สิงหาคม 2563  

(ไม่เกินเวลา 12.00 น.) โดยใส่แฮชแท็ก #บอกรักแม่ให้ก้องฟ้าผ่านบทเพลง #น ้าใจแม่ #dnewmedia 
#โรงเรียน #จังหวัด และตั งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ เพื่อใหบุ้คคลท่ัวไปเข้ามาโหวตในรอบคัดเลือก 

6.5. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องกดไลก์ (Like) กดแชร์เพลง “น้ าใจแม่” (Official lyrics) จาก YouTube ช่อง  
D New Media และกดติดตาม (Subscribe) YouTube ช่อง D New Media ก่อนส่งผลงาน   

6.6. คณะกรรมการประกาศรายช่ือทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 10 ทีม (ของแต่ละระดับการแข่งขัน)  
จากการพิจารณาผลงานตามเกณฑ์ (100 คะแนน) ในวันศุกร์ท่ี 21 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. 



6.7. คณะกรรมการประกาศผลรายช่ือ 5 ทีมสุดท้ายท่ีได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จากการน าคะแนนในข้อ 6.6 มา
รวมกับคะแนนโหวตไลก์ (Like) หน้า Facebook ท่ีลงผลงาน (30 คะแนน) ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 
2563   

6.8. คณะกรรมการน าคลิปผลงานท่ีเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ของแต่ละระดับการแข่งขัน โพสต์ลง YouTube 
ช่อง D New Media และเปิดให้บุคคลท่ัวไปเข้าชมและโหวตไลก์ (Like) ระหว่างวันท่ี 23 - 31 สิงหาคม 
2563 เวลา 18.00 น. เพื่อตัดสินรางวัลรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะดูจากผลโหวตยอดไลก์ (Like) และยอดวิว
สูงสุดใน YouTube ช่อง D New Media เท่านั้น  

6.9. ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 
6.10. ผู้เข้าแข่งขันประชาสัมพันธ์เพลงน้ าใจแม่จาก YouTube ช่อง D New Media ในหน้าเพจ Facebook 

ของสถานศึกษา 
 
 

7. หลักเกณฑ์การตัดสิน  
7.1 รอบคัดเลือก 

   ขั นตอนที่ 1 รอบคัดเลือก 10 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละระดับการแข่งขัน 
         คณะกรรมการพิจารณาผลงานตามเกณฑ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี   

1) คุณภาพเสียงร้อง การประสานเสียงถูกต้องกลมกลืน    30 คะแนน 
2) ความไพเราะของจังหวะและท านอง    15 คะแนน 
3) บุคลิกภาพ การถ่ายทอดอารมณ์เพลงต่อผู้ฟัง   15 คะแนน 
4) ความพร้อมเพรียง      10 คะแนน 
5) ความถูกต้องของเนื้อร้องและการออกเสียงอักขระ   10 คะแนน 
6) ความสามารถในการสร้างสรรค์เสียงประสานหรือทักษะการแสดง 10 คะแนน 
7) การแปลความจากเนื้อร้อง คุณธรรมท่ีต้องการส่ือสารแก่ผู้ฟัง   10 คะแนน 

  ขั นตอนที่ 2 รอบคัดเลือก 5 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ คะแนนยอดไลก์สูงสุด 30 คะแนน  
 คณะกรรมการจะน าคะแนนจากขั้นตอนท่ี 1 มารวมกับคะแนนยอดไลก์ (Like) หน้า Facebook  

ท่ีลงผลงาน เพื่อคัดเลือก 5 ทีมสุดท้ายที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  
 วิธีการค านวณคะแนนยอดไลก์ (Like)   

 ทีมท่ีมียอดไลก์ (Like) สูงสุดได้คะแนนเต็ม 30 คะแนน  

 ทีมท่ีได้ยอดไลก์ (Like) น้อยลงมาตามล าดับ จะได้คะแนนลดหล่ันลงมาล าดับละ 2 คะแนน 

7.2 รอบชิงชนะเลิศ 
 คณะกรรมการจะน าคลิปผลงานของ 5 ทีมสุดท้ายท่ีเข้ารอบชิงชนะเลิศ ของแต่ละระดับการแข่งขัน โพสต์
ลงใน YouTube ช่อง D New Media และเปิดให้บุคคลท่ัวไปเข้ามาโหวตเพื่อการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ซึ่งจะดูจาก
ยอดไลก์ (Like) และยอดวิว (View) สูงสุด 
 
 

หมายเหตุ กรณีไม่ได้ท้าตามขั นตอนข้อ 6.4 และข้อ 6.5 คณะกรรมการจะถือว่าทีมดังกล่าวสละสิทธิ์ในการแข่งขัน 
 



8. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
8.1. เพลงบังคับ ท่ีใช้ ในการแข่งขัน คือ “ เพลงน้ าใจแม่”  ของยู ทูบช่อง D New Media เท่ านั้น  โดย 

ผู้เข้าแข่งขันสามารถเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นมาใหม่ได้ 
8.2. การแสดงจะต้องร้องโดยไม่มีเสียงดนตรีประกอบ แต่อาจใช้ร่างกายท าเสียงให้จังหวะได้ 

8.3. หากมีเครื่องดนตรีประกอบเพื่อใหจั้งหวะ ห้ามมีเกิน 2 ช้ิน  
8.4. ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น  
8.5. ท าตามครบทุกขั้นตอนการอัดคลิปส่งผลงาน   

8.5.1.  แนะน าช่ือโรงเรียน และระดับช้ันท่ีเข้าแข่งขันให้ชัดเจน 
8.5.2.  น าเสนอการแปลความจากเนื้อร้อง คุณธรรมท่ีต้องการส่ือสารแก่ผู้ฟัง ก่อนเข้าสู่การแสดง 
8.5.3.  อัดคลิปการแสดงสดความยาวไม่เกิน 7 นาที คุณภาพระดับ Full HD พร้อมท้ังใส่ BRANDER  

   ท่ี download จาก www.dnewmedia.tv 
8.5.4.  เพื่อสอดคล้องกับมาตรการป้องกันเช้ือไวรัส Covid-19 ควรยืนห่างกัน 1.5 เมตร หรือมีการสวม 

Face Shield 
9. รางวัล  

9.1. ผู้ชนะประกวดร้องเพลงประเภททีมระดับประถมศึกษา ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรดังนี้ 

รางวัลท่ี 1   10,000  บาท  
รางวัลท่ี 2    5,000  บาท  
รางวัลท่ี 3    3,000  บาท  
รางวัลชมเชย   1,000  บาท  จ านวน 2 รางวัล  

9.2. ผู้ชนะประกวดร้องเพลงประเภททีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้ 
  รางวัลท่ี 1   10,000  บาท  
  รางวัลท่ี 2    5,000  บาท  
  รางวัลท่ี 3    3,000  บาท  
  รางวัลชมเชย   1,000  บาท  จ านวน 2 รางวัล  

9.3. ผู้ชนะประกวดร้องเพลงประเภททีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้   

  รางวัลท่ี 1   10,000  บาท  
  รางวัลท่ี 2    5,000  บาท  
  รางวัลท่ี 3    3,000  บาท  
  รางวัลชมเชย   1,000  บาท  จ านวน 2 รางวัล 
หมายเหตุ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ส าหรับ 5 ทีมสุดท้ายของแต่ละระดับการแข่งขันทีเ่ข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการจะมีของท่ีระลึกส าหรับคุณครูผู้

ฝึกสอนหรือคุณครูผู้ประสานงาน 
3. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงานโครงการในแต่ละจังหวัด (ในหน้าถัดไป) 



 
 
 


