เกณฑ์การประกวด
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ระเบียบการประกวด “RERU Cover Dance 2019”
การประกวด “RERU Cover Dance 2019” เวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมความกล้าแสดงออกที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติและเกณฑ์การเข้าประกวด
1.1 ทีมละ 5 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 คน คละกันในทีมได้ทกุ เพศ (ไม่รวมผู้ช่วยทีมหรือ Extra ที่ไม่ขึ้นแสดง)
1.2 เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
1.3 อายุระหว่าง 13-20 ปี มีความสามารถในการเต้น Cover Dance
1.4 ใช้เวลาแสดงทีมละ 6 นาทีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 นาที (ไม่รวมเวลาที่ให้เตรียมตัวคือ 1 นาที)
1.5 เพลงที่ใช้ประกวด เป็นเพลงของศิลปินที่ Cover ไม่จํากัดจํานวนเพลง
1.6 สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงได้ (ควรคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก)
1.7 ผู้เข้าประกวดต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การเข้าประกวด มิเช่นนั้นตัดสิทธิ์
1.8 การแต่งกาย สามารถสวมใส่ได้ตามสไตล์หรือเลียนแบบศิลปินได้ เน้นความเหมาะสม สร้างสรรค์
1.9 ผู้เข้าประกวดทุกคน สามารถสมัครได้เพียงทีมเดียวเท่านัน้ หากเกิดกรณีทีมที่มีผู้แข่งขันคณะกรรมการ
การประกวดจะปรับแพ้และตกรอบทันที
1.10. ผู้เข้าประกวดต้องจัดเตรียมเพลงที่จะใช้ประกวดเองและส่งในวันประกวด ในรูปแบบ Audio CD หรือ
ในรูปแบบไฟล์ที่มีคุณภาพ หากเสียงมีปญ
ั หาอันเกิดจากต้นฉบับ ทางผู้จัดงานไม่รองรับเตรียมเพลงให้ใหม่
1.11 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
2.2 ใบสมัคร (อ่านรายละเอียดให้เข้าใจ กรอกข้อมูลลงให้ครบถ้วน)
2.3 สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน จํานวน 1 ใบ
2.4 สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ควบคุม จํานวน 1 ใบ
3. การรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://scisday.reru.ac.th หรือที่
4. วัน เวลา และสถานที่ประกวด RERU Cover Dance 2019
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง อาคารคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้เข้าประกวดต้องรายงานตัวและรับการจัดลําดับการประกวดอย่าง
น้อย 30 นาที ที่กองอํานวยการข้างเวที หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าสละสิทธิ์

5. วิธีการประกวด “RERU Cover Dance 2019”
5.1 ผู้แสดงทุกคนทุกทีมรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเวลาประกวด 30 นาที
5.2 เรียงลําดับการขึ้นทําการแสดง
5.3 ขึ้นทําการแสดงตามลําดับที่จัดเรียง โดยแต่ละทีมมีเวลาเตรียมตัวก่อนแสดง ทีมละไม่เกิน 1 นาที
5.4 ทําการแสดงทีมละ ไม่ต่ํากว่า 6 นาที แต่ไม่เกิน 10 นาที
5.5 เมื่อทําการแสดงครบทุกทีม กรรมการรวบรวมคะแนนเพื่อเตรียมประกาศผล
5.6 ทุกทีมที่เข้าร่วมแสดงต้องร่วมกิจกรรมอยู่จนถึงการประกาศผล
5.7 ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ RERU Cover Dance 2019 รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2
5.8 ติดต่อรับรางวัลและใบเกียรติบัตรที่กองอํานวยการ
*หมายเหตุ วิธกี ารประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้จัด
6. การตัดสินการประกวด “RERU Cover Dance 2019”
คะแนนรวม 100 คะแนน
1. ทักษะการเต้น ระเบียบร่างกาย และความพร้อมเพรียง
2. การถ่ายทอดอารมณ์และบุคลิกภาพของผู้แสดง
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. เครื่องแต่งกาย
5. ภาพรวมการแสดง
6. การให้ความบันเทิงผู้ชม
7. การรักษาเวลา
*ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
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7. รางวัลการประกวด “RERU Cover Dance 2019”
- รางวัลชนะเลิศ
ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
- ผู้เข้าประกวดและผู้ควบคุมจะได้รับเกียรติบตั รการเข้าร่วมกิจกรรม
8. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรม “RERU Cover Dance 2019”
อาจารย์อรัญ อรัญมาตย์ โทร. 08 9797 1919 หรือ อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์ รัตโน โทร. 09 8369 9505
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-556111 โทรสาร 043-556111

