
 

Futuristic Music contest special 

( การแข่งขนัการประกวดดนตรีและท าเพลงออนไลน์ ต้านภยั COVID-19 ) 

เลือกเฟ้นว่าท่ีนักดนตรีและนักท าเพลงระดบัมืออาชีพ 

วทิยาลยัวศิวกรรมสงัคตีขอเป็นก าลงัใจใหป้ระชาชนชาวไทย ขา้มผ่านวกิฤต ิCOVID-19 
อย่างที่ทราบกนัดวี่าขณะนี้ การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ในประเทศไทยได้ขยายวงกว้างมากขึ้น
เรื่อยๆ ด้วยความร่วมมอืร่วมใจอย่างยิง่ยวดของประชาชนชาวไทยทัว่ทัง้ประเทศ ทัง้ทางส่วนภาครฐัและ
เอกชน จงึมนีโยบาย Work from home เกิดขึ้น สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
ได้ตอบรบัและปฏิบตัิตามนโยบายนี้เป็นอย่างด ีโดยมีการเปิดสอนออนไลน์ให้แก่นักศกึษาทุกชัน้ปีอย่าง
ครบถว้น 

ด้วยเราวทิยาลยัวศิวกรรมสงัคตี เป็นวทิยาลยัแห่งแรกของประเทศไทยภายใต้สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั ที่มกีารเปิดการเรยีนการสอน หลกัสูตรวศิวกรรมทางด้านเสยีงอย่าง
ครบวงจร ด้วยอยากใหเ้ยาวชน ได้ตระหนักถึงความส าคญัในการจดัการระบบเสยีงในการแสดงสด รวมถงึ 
การท าเพลง การบนัทกึเสยีง และการปรบัแต่งเสยีงในสตูดโิอ จงึจดัโครงการ ประกวดดนตรี  “ Futuristic 

Music Contest “ ขึ้นทุกปี โดยให้โอกาสให้เยาวชนที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้ ลงมือท า workshop            
เพื่อเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทางเทคโนโลยดีนตรใีหม้ากขึน้ 

เนื่องด้วยปีนี้ มเีหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 และด้วยเทคโนโลย ีที่ไร้พรหมแดน 
ทีมงาน Futuristic Music Contest จึงมีความคิดที่จดัประกวดดนตรีออนไลน์ขึ้น ซึ่งผู้ประกวดสามารถ        
ใชเ้ทคโนโลยอีนิเทอรเ์นทเขา้มาช่วยในการสรา้งสรรคแ์ละผลติผลงานของแต่ละวง โดยไม่ตอ้งมารวมตวักนั
เล่นและบนัทกึผลงานดงัเช่นเคยท า จุดประสงคข์องการจดัประกวดดนตรแีบบออนไลน์ในครัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิ
ให้เยาวชนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดนตรีโดยเฉพาะในเรื่องของการน าเทคโนโลยอีอนไลน์เขา้มาช่วย       
ในการผลติผลงาน และให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในขณะอยู่บ้าน นอกจากนี้ เรายงัเชื่อว่า 
ดนตรีเป็นสิ่งสุนทรีย์ ที่ช่วยจรรโลงจิตใจ ช่วยบรรเทาความตึงเครียดในสถานการณ์ที่ยากล าบากเช่นนี้    
ไม่ใช่เพื่อเยาวชนที่รกัเสยีงเพลงเท่านัน้ แต่สามารถช่วยผ่อนคลายความตึงเครยีดใหก้บัประชาชนทุกคนที่
ไดร้บัฟังเสยีงเพลง 

 



กติกาการรบัสมคัร 

1. จ ากดัอายุ เยาวชนตัง้แต่ 13-18 ปี มสีทิธิส์มคัรเขา้แขง่ขนั 

2. โจทยเ์พลงทีเ่ขา้ประกวด ม ี2 โจทยเ์พลง คอื 

2.1 เพลงใดกไ็ดต้ามทีต่นเองถนัด ในแบบอะคูสตกิ Version 

2.2 เป็นเพลงให้ก าลังใจให้ประชาชนชาวไทย ผ่านวิกฤตโควิด -19 หรือสะท้อนความรู้สึกถึง
เหตุการณ์ วกิฤตโควดิ-19 จะแต่งเองหรอื cover กไ็ด ้

3. การประกวดจะเป็นการประกวดการท าดนตรแีนวอะคูสตคิแบบครบวงจร ตัง้แต่การเล่นดนตร ีการเรยีบ
เรยีงดนตร ีการบนัทกึเสยีง การผสมเสยีง และการถ่ายท าภาพวดิตีดัต่อ โดยคุณภาพของเสยีงในแต่ละส่วน
จะน ามาใชใ้นการตดัสนิใหค้ะแนน 

4. ประเภทเครื่องดนตรทีี่ใช้ จะเป็นเครื่องดนตรสีากลหรอืดนตรไีทยกไ็ด ้หรอื ใช้วตัถุสิง่ของมาเป็นเครื่อง
ประกอบจงัหวะ หรอืเป็นการรอ้งประสานเสยีงกไ็ด ้แลว้แต่ความคดิสรา้งสรรค์ 

5. การตดัสนิจะตดัสนิโดยคณะกรรมการที่มปีระสบการณ์ในการท างานในวงการเพลงของประเทศไทยมา
อย่างยาวนาน ประกอบด้วย อาจารยต์ิ๊ด โสฬส ปุณกะบุตร นักแต่เพลงและ Producer มอือาชพี ที่ท าเพลง
ฮติตดิหูเป็นจ านวนมากใหก้บั GMM Grammy และผูท้รงคุณวุฒอิกีหลายท่าน 

6. หมดเขตรบัสมคัรวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

7. ประกาศช่ือผู้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายของแต่ละประเภท ผ่าน FACEBOOK วิศวกรรมดนตรีและสือ่
ประสม วนัท่ี 13 มิถนุายน 2563 โดยจะให้คะแนน popular vote จากยอดท่ีกดไลค ์

8. การรวมคะแนน จะนับคะแนนโดย 

- Popular Vote 20% 

- คะแนนจากคณะกรรมการ 80% โดยแบ่งเป็น 

 8.1 ความสามารถเฉพาะตวัโดยรวม 

8.2 คะแนนความสามารถและความคดิสรา้งสรรคท์างดนตร ี 

8.3 คุณภาพการเรยีบเรยีงเสยีงประสาน และการบนัทกึเสยีง (compose recording)  



8.4 คุณภาพการประสมเสยีง (mixing and mastering)  

8.5 การตดัต่อและบนัทกึภาพ ( video production)  

9. ประกาศผลการแข่งขนั ผ่าน Facebook live วนัที ่14 มิถุนายน หลังจบการแข่งขนั วงดนตรีที่เข้ารอบ
สุดทา้ยจะไดร้บัคลปิคอมเมนต์จากกรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิ 

 

โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ีคือ 

ประเภทท่ี 1 

ประเภทวงดนตร ีมสีมาชกิตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป โดยมกีตกิา ดงันี้คอื 

1. ให้สมาชกิวงดนตรแีต่ละคนบนัทกึภาพและเสยีงการเล่นดนตรขีองตนเอง (เสยีงและภาพการเล่นดนตรี
ตอ้งตรงกนัเพื่อ การนัตวี่าตนเองเป็นผูเ้ล่นดนตรี 

2. น าเสยีงทีบ่นัทกึได ้มา mix รวมกนัและปรบัแต่งใหม้คีุณภาพ (mixing and mastering) 

3. ตดัต่อวดิโีอคลปิประกอบดว้ยภาพและเสยีง 

4. ส่งคลปิ ความยาวไม่เกนิ 5 นาท ีมาที ่อีเมล imse.contest@gmail.com 

5. การอดัคลิปและการ mix ต้องท าท่ีบ้านของนักดนตรีแต่ละคนเท่านัน้ไม่อนุญาติให้รวมตวักนั!! 

6. ส่งชื่อ สมาชิกในวง ชื่อวงดนตรี เบอร์ติดต่อ พร้อมบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนเพื่อตรวจสอบ
คุณสมบตักิารเขา้ประกวด 

 

ประเภทท่ื2 

ประเภทศิลปินเด่ียว 

1. ใหผู้ส้มคัร บนัทกึภาพและเสยีงการเล่นดนตรแีละรอ้งของตนเอง (เสยีงและภาพการเล่นดนตรตีอ้งตรงกนั
เพื่อการนัตวี่าตนเองเป็นผูเ้ล่นดนตร)ี สามารถบนัทึกการเล่นและร้องไปพร้อมกนัหรือแยกส่วนกนักไ็ด้ 

2. น าเสยีงทีบ่นัทกึได ้มา mix รวมกนัและปรบัแต่งใหม้คีุณภาพ (mixing and mastering) 

3. ตดัต่อเป็นวดิโีอคลปิประกอบดว้ยภาพและเสยีง 



4. ส่งคลปิ ความยาวไม่เกนิ 5 นาท ีมาที ่อีเมล ์imse.contest@gmail.com 

5. การอดัคลปิภาพและการบนัทกึเสยีงท าจากมอืถอืหรอืคอมพวิเตอร ์ทีบ่า้นเท่านัน้!! 

6. ส่งชื่อ เบอรต์ดิต่อ พรอ้มบตัรประชาชนหรอืบตัรนักเรยีนเพื่อตรวจสอบคุณสมบตักิารเขา้ประกวด 

 

เงินรางวลั 

ประเภทวงดนตรี 

1.รางวลัชนะเลศิ 30,000 บาท 

2.รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1   10,000 บาท 

3. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2   5,000 บาท 

ประเภทศิลปินเด่ียว 

1. รางวลัการแสดงดนตรยีอดเยีย่ม   15,000 บาท 

2. รางวลัการใชเ้ทคโนโลยดีนตรยีอดเยีย่ม   15,000 บาท 

3. รางวลัพเิศษ Outstanding ใครดูคลปินี้แล้วต้องว้าว (รางวลัการท าวดิีโอ ซึ่งประกอบด้วย แสง ส ีเสยีง 
รวมทัง้การแสดงดนตร ีทีดู่แลว้ถูกใจคณะกรรมการทีสุ่ด) 15,000 บาท 

 

ทัง้น้ี ทางวิทยาลยัวิศวกรรมสังคีตจะท า workshop online ส าหรบัการท าเพลง  การบนัทึกเสียง 
และการมิกซ์เสียง โดยสามารถ เข้าไปชมผ่านทาง Facebook วิศวกรรมดนตรีและสือ่ประสม 

โดยมีตารางการ ถ่ายทอด workshop ดงัน้ี 

วนัท่ี เวลา หวัข้อ 
15 เม.ย.2563 13.00-16.00 น. Compose and recording course (การผลติผลงานเพลงและการบนัทกึเสยีง) 
16 เม.ย.2563 13.00-16.00 น. Mixing and mastering course (การผสมและปรบัแต่งเสยีง) 
17 เม.ย.2563 13.00-16.00 น. Video production (แนวคิดการสร้างภาพจากเพลง การบันทกึภาพและการตดั

ต่อภาพ) 



ผูท้ีพ่ลาด การชมสด สามารถชมเทปบนัทกึไดผ้่าน FB : วศิวกรรมดนตรแีละสื่อประสม 

 

***ผู้ได้รบัการคดัเลือกจะได้ ร่วมงานกบั วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีต รวมถึงสนับสนุนการท าเพลงเป็น

ของตวัเองถ้างานเพลงมีคณุภาพเหมาะสมตามการพิจาณาของวิทยาลยั 

******ทัง้นี้รายละเอยีด อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามแต่สถานการณ์ทีส่มควร 

  

ติดต่อรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือ ขอเป็น สปอนเซอรไ์ด้ท่ี imse.contest@gmail.com 


