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Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)  

องคการรฐัมนตรีศึกษาแหงเอเซยีตะวันออกเฉียงใต  
www.seameo.org   

 

การประกวดแตงเพลงประจําองคการซีมโีอ (SEAMEO)  
ขอมูลเกีย่วกับการประกวด  
 
องคการรฐัมนตรีศึกษาแหงเอเซยีตะวันออกเฉียงใต   (Southeast Asian Ministers of Education Organization) หรือ
เรียกโดยยอวา ซีมีโอ (SEAMEO) เปนองคการระหวางประเทศระดับภูมภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต กอตั้งเมื่อป 
พ.ศ. ๒๕๐๘ เพ่ือสงเสริมความรวมมอืดานการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม ระหวางประเทศสมาชิกในภมูภิาค
เอเซยีตะวนัออกเฉียงใต   ซีมีโอเปนองคกรสาํคัญที่ชวยสรางเครอืขายในการทํางานรวมกันระหวางผูกําหนดนโยบาย 
ผูเชีย่วชาญ และองคกรตางๆ ของภมูภิาค  รวมทั้งชวยขับเคล่ือนนโยบายความรวมมอืของภูมภิาค  และสงเสริมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคลากรของภมูภิาคแบบยั่งยืน   ซีมีโอประกอบดวยศูนยซมีโีอระดับภมูภิาคจํานวน 19 ศูนย ซึ่งมี
บทบาทสําคัญในพัฒนาความรู และศักยภาพของนักการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครูของประเทศสมาชิกซีมีโอ 
โดยผานโครงการอบรม การวิจัย และโครงการความรวมมอืเพ่ือพัฒนาการศึกษา วทิยาศาสตร และวัฒนธรรมของ
ภมูภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต  
 
โครงการประกวดแตงเพลงประจําองคการซีมีโอในครัง้นี ้  จัดข้ึนเปนคร้ังแรก เพ่ือเปดโอกาสใหนักเขียน ผูรักการแตง
เพลง ไดนําเสนอเอกลักษณของซีมีโอผานเนือ้รองและทาํนอง เนื้อเพลงควรมีเนื้อหาที่เก่ียวของกับองคการซีมโีอ โดย
สะทอนถงึความเปนเอกลักษณและบทบาทขององคการที่มตีอภมูภิาค และนําเสนอความเปนหนึง่เดียวของประเทศใน
ภมูภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใตทีร่วมสงเสริมและสรางความรวมมอืเพ่ือพัฒนาการศึกษา วทิยาศาสตร และวฒันธรรม  
เพลงที่ชนะเลิศจะใชเปดบรรเลงในการประชุมที่สาํคัญตาง ๆ ขององคการซมีโีอเชน การประชุมรัฐมนตรศึีกษาแหง
เอเซยีตะวนัออกเฉียงใต การประชุมผูบรหิารการศึกษาระดับสงูของประเทศเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต เปนตน  
 
โครงการประกวดแตงเพลงประจําองคการซีมีโอนี้เปดโอกาสใหแกนักเขียน นักแตงเพลงสมัครเลน นักแตงเพลงมือ
อาชีพ นักดนตรี เจาหนาที่กระทรวง ครู-อาจารย นักเรียน เจาหนาที่ประจําศูนยซมีโีอ และประชาชนทีส่นใจซึ่งเปนมี
อายุมากกวา 16 ปข้ึนไป และเปนประชากรของประเทศสมาชิกซีมีโอ 11 ประเทศในเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต ไดแก 
บูรไนดารุสซาลาม อินโดนีเซยี มาเลเซยี กัมพูชา ลาว เวียดนาม พมา สิงคโปร ฟลิปปนส ติมอรเลสเต และไทย เขา
รวมการแขงขนั  
 
คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการนีพิ่จารณาประกอบดวยผูเชีย่วชาญดานดนตรี ผูแทนจากศูนยซีมีโอ และผูแทน
จากประเทศสมาชกิซีมีโอ 
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หลักเกณฑการประกวด 
 

• เปนเพลงทีแ่ตงข้ึนใหม   
• เนื้อรองควรเปนภาษาอังกฤษ  
• มีความยาวไมเกิน 4 นาที  
• เนื้อรองควรเก่ียวของกับองคการซีมโีอโดยสะทอนความเปนเอกลักษณและบทบาทขององคการซีมโีอที่มตีอ

ภูมภิาคเอเซยีตะวันออกเฉียงใต  และนําเสนอความเปนหนึ่งเดียวของประเทศในภูมภิาคเอเซยีตะวนัออก
เฉียงใตที่รวมสงเสริมและสรางความรวมมอืเพ่ือพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมของภมูภิาค  

• บทเพลงมจีงัหวะใดก็ได แตควรมจีงัหวะ 80 beat ตอนาทีหรือมากกวา 
• ผูแตงเพลงสามารถสงเพลงเขาประกวดไดไมจํากัดจํานวน  

 

การจัดสงผลงานเขาประกวด  
 

• กําหนดจัดสงผลงานภายในวนัที่ 30 กันยายน 2553  
• ผลงานทีส่งประกวดควรประกอบดวย  

1. เนื้อเพลง และโนตเพลง พิมพบนกระดาษ A4   
2. เพลงที่บันทึกในรูปแบบ WAV หรือ mp3  (การสงผลงานในรูปแบบของเพลงที่บันทึกในรูปแบบ WAV 

หรือ mp 3 จะชวยอาํนวยความสะดวกแกคณะกรรมการในการพิจารณาปจจยัอื่นๆ ประกอบ)  
• สงผลงานไดทีอ่ีเมล (สงเปน attachment) หรอืทางไปรษณีย (สงเปน CD) พรอมกับใบสมัครตามเอกสารแนบ 

หรือสามารถดาวนโหลดฟอรมไดที่เว็บไซต  www.seameo.org  ไดตามทีอ่ยูดานลางนี้                              
SEAMEO Songwriting Competition  

                                   SEAMEO Secretariat 
                                   920 Sukhumvit Road, Klongtoey    
                                   Bangkok, 10110, THAILAND 
                                   Email: secretariat.seameo@gmail.com (cc: secretariat@seameo.org)   
                                   Tel: +66 (0) 2391 0144  
                                   Fax +66 (0) 2381 2587   

เกณฑการตัดสิน 
 
คะแนนการตัดสนิแบงเปนดังนี้  

• เนื้อเพลง : 30 คะแนน 
• ทํานอง : 30 คะแนน 
• การรอง (เดี่ยว/กลุม): 25 คะแนน 
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• การเรียบเรยีงดนตรี : 15 คะแนน 
คะแนนรวม  : 100 คะแนน 
 

รางวัล 
 
ผูเขารอบสุดทาย 5 ทานจะไดรับเงินรางวัล 1,000 เหรียญสหรัฐ ผูชนะเลิศจะไดรับเงินรางวัลเพ่ิมเตมิอีก 2,000 
เหรยีญสหรฐั  

 

กําหนดการ 
 
วันสุดทายสาํหรบัการสงผลงานคือ           30 กันยายน 2553 
วันประกาศผลผูเขารอบ จํานวน 5 ทาน     31 ตุลาคม 2553 
วันประกาศผลผูชนะเลิศ                       30 พฤศจิกายน 2553    
                         

ขอมูลเพิ่มเติม 
 
ทานสามารถคนหาขอมลูขององคการซมีโีอเพ่ิมเตมิหรือขอมลูที่เกีย่วของกับการประกวดไดจากเวปไซด  
www.seameo.org หรือ ตอิตอที่อยูตามรายละเอยีดดงันี้  
 
SEAMEO Song Competition  
SEAMEO Secretariat  
920 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok, 10110, THAILAND 
Email: secretariat.seameo@gmail.com (cc: secretariat@seameo.org)   
Tel: +66 (0) 2391 0144  
Fax +66 (0) 2381 2587   
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SEAMEO Songwriting Competition 2010  
Email: secretariat.seameo@gmail.com (cc: secretariat@seameo.org) 
Website: www.seameo.org 
   

 
ENTRY FORM  

1) Details of Candidate  
1.1 Name: ………...………………………………………………………………………………………. 

1.2 Gender: (   ) Male  (   ) Female  

1.3 Age: …………………… 1.4 Nationality: ………………………………………… 

1.5 Current Career:………………………………………………………………………….…………….  

1.6 Contact Address: ………………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

1.7 Email Address: ……………………………………………………………………………………….. 

1.8 Telephone (Country code +area code + tel. number) ….……………………………………….... 

1.9 Fax (Country code +area code + tel. number) ……………………………….………………….... 

1.10 Mobile Number (Country code +area code + tel. number) …….………………………………… 

 
2) Details of Song  

2.1 Title of the song:………………………………………………………………………………………. 

2.2 Length of the song: …………………………………………………………………………………… 

2.3 Lyrics: (To be attached as a separate attachment) 

2.4 Music Score (Optional): (To be attached together with the lyrics) 

2.5 CD labeled as: ………………………………………………………………………………………. 

2.6 Content of the CD :……………………………………………………..(wav/mp3/audio track) 

 
3) Brief Description on the Production of the Song and Lyrics 

 …..…………………………………………………………………………………………………………….. 

 …..…………………………………………………………………………………………………………….. 

 …..…………………………………………………………………………………………………………….. 

 …..…………………………………………………………………………………………………………….. 

 …..…………………………………………………………………………………………………………….. 

 …..…………………………………………………………………………………………………………….. 

 …..…………………………………………………………………………………………………………….. 

Contact Details:  
SEAMEO Songwriting Competition 
SEAMEO Secretariat  
920 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
Tel: +66 (0) 2391 0144   |   Fax: +66 (0) 2381 2587 
Email: secretariat.seameo@gmail.com (cc: secretariat@seameo.org) 


