เกณฑ์การประกวด
HUSO Cover Dance 2019
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
โครงการเปิดบ้านวิทย์-ศิลป์ : Open House คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ระเบียบการประกวด “HUSO Cover Dance 2019”
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์การ
ร่วมกับภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประกวด “HUSO Cover Dance 2019” เพื่อเป็นเวทีที่
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมความกล้า
แสดงออกที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติและเกณฑ์การเข้าประกวด
1.1 ทีมละ 5 – 10 คน (คละกันในทีมได้ทกุ เพศ)
1.2 เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
1.3 อายุระหว่าง 13-20 ปี มีความสามารถในการเต้น Cover Dance
1.4 ใช้เวลาแสดงทีมละ 5 - 10 นาที (ไม่รวมเวลาที่ให้เตรียมตัวคือ 1 นาที)
1.5 เพลงที่ใช้ประกวด ใช้เพลงของศิลปินที่ Cover ใช้กี่เพลงก็ได้ ให้อยู่ในเวลาทีก่ าหนด
1.6 สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงได้ (ควรคานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก)
1.7 ผู้เข้าประกวดต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การเข้าประกวด มิเช่นนั้นตัดสิทธิ์
1.8 การแต่งกาย สามารถสวมใส่ได้ตามสไตล์ที่ต้องการหรือเลียนแบบศิลปินได้ อย่างเหมาะสม
1.9 ผู้เข้าประกวดทุกคน สามารถลงชื่อสมัครได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น หากเกิดกรณีทมี ที่มผี ู้แข่งขันซ้า
คณะกรรมการการประกวดจะขอปรับให้แพ้และตกรอบทันที
1.10. ผู้เข้าประกวดต้องจัดเตรียมเพลงที่จะใช้ประกวดเองและส่งในวันประกวด ในรูปแบบ Audio
CD
1.11 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
2. หลักฐานการสมัคร (นามาในวันแข่งขัน)
2.1 สาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน จานวน 1 ใบ
2.2 ใบสมัคร (อ่านรายละเอียดให้เข้าใจ กรอกข้อมูลลงให้ครบถ้วน)
2.3 สาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ควบคุม จานวน 1 ใบ
3. การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://flas.reru.ac.th
ห รอ ส อบ ถาม รายล ะเอี ย ด เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ โท รศั พ ท์ 043-556111 โท รส าร 043-556111 อี เ ม ล
kanareru@gmail.com

4. วัน เวลา และสถานที่ประกวด HUSO Cover Dance 2019
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง อาคารคณะศิล ป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้เข้าประกวดต้องรายงานตัวและรับการจัดลาดับ
การประกวด ช่วงเวลา 12.30-13.00 น. ที่กองอานวยการข้างเวที หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าสละสิทธิ์ (ก่อนเวลา
ประกวด 30 นาที)
5. วิธีการประกวด “HUSO Cover Dance 2019”
5.1 ผู้แสดงทุกคนทุกทีมรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเวลาประกวด 30 นาที
5.2 เรียงลาดับการขึ้นทาการแสดง
5.3 ขึ้นทาการแสดงตามลาดับที่จัดเรียง โดยแต่ละทีมมีเวลาเตรียมตัวก่อนแสดง ทีมละไม่เกิน 1 นาที
5.4 ทาการแสดงทีมละ ไม่ต่ากว่า 5 นาที แต่ไม่เกิน 10 นาที
5.5 เมื่อทาการแสดงครบทุกทีม กรรมการรวบรวมคะแนนเพื่อเตรียมประกาศผล
5.6 ทุกทีมที่เข้าร่วมแสดงต้องร่วมกิจกรรมอยู่จนถึงการประกาศผล
5.7 ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ HUSO Cover Dance 2019 รองชนะเลิศอันดับ 1 , 2 และ ชมเชย
5.8 ติดต่อรับรางวัลและใบเกียรติบัตรทีก่ องอานวยการ
*หมายเหตุ วิธีการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และผูจ้ ัด
6. การตัดสินการประกวด “HUSO 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 “HUSO Cover Dance 2019”
- รางวัลชนะเลิศ
ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล
ได้รับเกียรติบัตร
- ผู้เข้าประกวดและผู้ควบคุมจะได้รบั เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม

8. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรม “HUSO Cover Dance 2019”
อาจารย์ สุ ธั ญ ญา กฤตาคม โทร. 08 6556 1995 หรื อ คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏร้ อ ยเอ็ ด โทรศัพ ท์ 043-556111 โทรสาร 043-556111 Facebook Fanpage:
HUSO RERU ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

