กติกาการประกวด Cover Dance ชิงถ้ วยผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
งาน SD Cover Dance
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ณ เวทีหน้ าอาคาร 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
*************************************
ประเภทการแข่ งขัน มี 2 ประเภท
1. การประกวด Cover Dance ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. การประกวด Cover Dance ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กติกาการแข่ งขัน
1. รอบ Online Audition
สมัครและอัพโหลดคลิปการเต้น Cover ความยาวไม่เกิน 5 นาที มาที่แบบฟอร์มรับสมัคร ตั้งแต่
วันนี้ ถึงวันที่ 4ธันวาคม2563 โดยเกณฑ์การตัดสิ นในรอบ Online Audition จะคิดจากคะแนนการโหวต
ออนไลน์ (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง) และคะแนนจากคณะกรรมการ
**ประกาศผลผูผ้ า่ นเข้ารอบสุ ดท้ายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และทาง Facebook โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุ นนั ทา และเว็บไซต์ www.sd.ssru.ac.th
2. รอบ Final Stage
วันที่ 15,22ธันวาคม 2563 ณ เวทีหน้าอาคาร 15โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
3.ประกาศผลการแข่ งขัน 8 มกราคม 2564
คุณสมบัติผ้ ปู ระกวด
1. การประกวด Cover Dance ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น กติกา มีดังนี้
1. ทีมละ 4 – 8 คน (ชาย/หญิง หรื อผสมก็ได้)
2. เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น
3. มีความสามารถในการเต้น Cover Dance ไม่จากัดศิลปิ น
4. เพลงที่ใช้ประกวด โดยใช้เพลงของศิลปิ นที่ Cover จะเป็ นกี่เพลงก็ได้ให้อยูใ่ นเวลาที่กาหนดและ
จะต้องมีเพลงบังคับ”ค้างคาวกินกล้วย”อยูใ่ นการแสดงด้วย 15 วินาที (รอบที่ 2)

5. การแต่งกาย สามารถออกแบบเครื่ องแต่งกายได้ตามสไตล์ที่ตอ้ งการหรื อเลียนแบบศิลปิ นได้
6. สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงได้ (ควรคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก)
7. ใช้เวลาแสดงทีมละ 5 -8 นาที บวกลบไม่เกิน 1 นาที
8. ผูเ้ ข้าประกวดต้องจัดเตรี ยมเพลงที่จะนาเข้าประกวดเอง อยูใ่ นรู ปแบบของ Audio CD หรื อ Audio
Usb(และส่ ง Audio CD ในระหว่างรายงานตัว)
9. ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นข้อสิ้ นสุ ด
2. การประกวด Cover Dance ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กติกา มีดังนี้
1. ทีมละ 4 – 8 คน (ชาย/หญิง หรื อผสมก็ได้)
2. เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
3. มีความสามารถในการเต้น Cover Dance ไม่จากัดศิลปิ น
4. เพลงที่ใช้ประกวด โดยใช้เพลงของศิลปิ นที่ Cover จะเป็ นกี่เพลงก็ได้ให้อยูใ่ นเวลาที่กาหนด
จะต้องมีเพลงบังคับ”ค้างคาวกินกล้วย”อยูใ่ นการแสดงด้วย 15 วินาที (รอบที่ 2)
5. การแต่งกาย สามารถออกแบบเครื่ องแต่งกายได้ตามสไตล์ที่ตอ้ งการหรื อเลียนแบบศิลปิ นได้
6. สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงได้ (ควรคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก)
7. ใช้เวลาแสดงทีมละ 5 -8 นาที บวกลบไม่เกิน 1 นาที
8. ผูเ้ ข้าประกวดต้องจัดเตรี ยมเพลงที่จะนาเข้าประกวดเอง อยูใ่ นรู ปแบบของ Audio CD หรื อ Audio
Usb(และส่ ง Audio CD ในระหว่างรายงานตัว)
9. ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นข้อสิ้ นสุ ด
หลักเกณฑ์ การให้ คะแนนและการตัดสิ นรอบ Online Audition (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เกณฑ์ มีดังนี้
1.คะแนนจากการโหวด 50%
2.คะแนนจากกรรมการ 50%
2.1 ทักษะการเต้น, ระเบียบร่ างกาย และความพร้อมเพรี ยง 20% (Additive Score)
2.2 การถ่ายทอดอารมณ์และบุคลิกภาพของนักแสดง 10% (Additive Score)
2.3 ความคิดสร้างสรรค์ 5% (Additive Score)
2.4 เครื่ องแต่งกาย 5% (Additive Score)
2.5 ภาพรวมการแสดง 5% (Additive Score)
2.6 การรักษาเวลา 5% (Deductive Score
หลักเกณฑ์ การให้ คะแนนและการตัดสิ นรอบ Final Stage (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เกณฑ์ มีดังนี้
1. ทักษะการเต้น, ระเบียบร่ างกาย และความพร้อมเพรี ยง 25% (Additive Score)
2. การถ่ายทอดอารมณ์และบุคลิกภาพของนักแสดง 20% (Additive Score)
3. ความคิดสร้างสรรค์ 15% (Additive Score)
4. เครื่ องแต่งกาย 15% (Additive Score)

5. ภาพรวมการแสดง 10% (Additive Score)
6. การให้ความบันเทิงผูช้ ม 10% (Additive Score)
7. การรักษาเวลา 5% (Deductive Score)
รางวัล มี 3 รางวัล (ทั้ง 2 ประเภท เหมือนกัน)
รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทาและใบ
ประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 ได้รับใบประกาศนียบัตรผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
รางวัลที่ 3 ได้รับใบประกาศนียบัตรผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
วันเวลาและสถานทีป่ ระกวด
ขอรับเอกสาร/ใบสมัคร
1. ห้องกิจการนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา(ฝ่ ายมัธยม)
2. สมัครออนไลน์
8. วัน เวลา รับสมัคร
ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป ถึงวันที่4 ธันวาคม 2563 ในวันเวลาราชการ
9. สถานทีร่ ับสมัคร
ห้องกิจการนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา(ฝ่ ายมัธยม)
10.ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา(กน63)

