
 
 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ ์และกฬีา 
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562  

การประกวดเต้น/แดนเซอร ์
วันที่ 28-29 มกราคม 2563   

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)  จ.ชลบุร ี
****************************************************************************** 

1.วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ 
  1.2 เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพ การประกวดและ                       
การแข่งขันกีฬา 
  1.3 เพ่ือเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และศักยภาพของสถานศึกษาและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชนสู่
สาธารณชน  

1.4 เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแต่ละภาค 

 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด  
  2.1 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี(ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท)ของสถานศึกษา ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยก าหนดอายุไม่เกิน 25 ปี และได้ลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษา
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
  2.2 นักเรียน-นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขัน/ประกวดตามระดับการศึกษานั้น ๆ โดยไม่มีการแยก
สาขาวิชา 
  2.3 นักเรียน-นักศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันประเภททักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาใดก็ได้โดยมีสิทธิ์  
เข้าแข่งขัน 1 รายวิชาเท่านั้น 
  2.4 เป็นผู้ไม่เคยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา/สาขาวิชา  ในระดับการศึกษาที่สมัครเข้า
แข่งขัน  ยกเว้นกิจกรรมประเภทการประกวดต่าง ๆ 

3. หลักฐานการรับสมัคร 
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    3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาเซ็นส าเนาถูกต้อง SCAN เข้ามาในระบบ 
    3.2 รูปถ่ายใส่ชุดเครื่องแบบของวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 
        จ านวน 1 รูป Add  เพ่ิมเข้ามาในแบบฟอร์มรับสมัคร 

 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
    4.1 ส่งใบสมัครผู้เข้าประกวดทาง www.vr-centre.net ภายในวันศุกร์ที ่3 มกราคม 2563 

    4.2 ส่งเงินค่าสมัคร  โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาหนองต าลึง ประเภทบัญชี 

         ออมทรัพย์ชื่อบัญชี  นายรณชัย  นาสวน  เลขท่ีบัญชี  678-8-02337-9 
    4.3 ค่าสมัครผู้เข้าประกวดคนละ  40  บาท  
 
5.   กติกาการประกวด 
   5.1  ผู้เข้าประกวด ต้องเข้าประกวดเป็นทีม โดยในทีมต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 7-10 คนโดย 
         ไม่จ ากัดเพศ และแต่ละสถาบันสามารถสมัครได้ 1 ทีมเท่านั้น  กรณีไม่ถึง 7 คนจะเป็น 
         การแสดงโชว์ไม่มีเหรียญรางวัล ถ้าจ านวนทีมที่สมัครประกวดไม่ถึง 5 ทีม จะไม่มีการ 
         จัดประกวด 
   5.2  ผู้เข้าประกวด ต้องมีรายชื่อตามใบสมัครเท่านั้น วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 วันสุดท้าย 
         ของการเปลี่ยนตัวการประกวดพร้อมเอกสารรับรอง  จากผู้บริหารสถานศึกษา  
   5.3  ผู้เข้าประกวด ต้องช าระเงินค่าสมัครตามที่วิทยาลัยเจ้าภาพก าหนด 
   5.4  วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 จับฉลากล าดับการประกวด ซึ่งทางวิทยาลัยเจ้าภาพจะจับฉลากการ 
         ประกวด ถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ต www.vr-centre.net   เวลา 9.30น. 
   5.5  ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมCDที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง ระบุชื่อทีม และTrack ที่ใช้ในการ 

    ประกวดไว้ที่หน้าปก CD (เพลงที่ใช้เต้นต้องเป็นแผ่นซีดีและไฟล์ Audio เท่านั้น) 

   5.6  ผู้ประกวดสามารถออกแบบเครื่องแต่งกายได้ตามสไตล์ที่ต้องการ หรือเลียนแบบศิลปินก็ได้ 
         ในการแสดง ห้ามต่อตัว หรือ จับตัวผู้แสดงโยนเด็ดขาด ถือว่าฟาวล์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

   5.7  ทีมท่ีเข้าประกวดต้องใช้เวลาในการแสดง 5 นาที (บวก ลบไม่เกิน 5 วินาที) 

- กรณีเวลาในการแสดงเกิน 5 วินาที (หัก 2 คะแนน) เกิน10 วินาที  (หัก 4  คะแนน)    

- กรณีเวลาในการแสดงขาด 5 วินาที (หัก 2 คะแนน) ขาด10 วินาที  (หัก 4  คะแนน) 

- ให้แตล่ะทีมที่เข้าร่วมการประกวด น าส่งแผ่น CD/ไฟล์เพลง ใหกั้บวิทยาลัยเจ้าภาพ

ตรวจสอบการใช้งาน พร้อมกับการรายงานตัว แผ่น CD/ไฟล์เพลง ต้องพร้อมที่จะใช้ในการประกวด   

- ถ้าเครื่องเสียงไม่สามารถเล่นแผ่น CD/ไฟล์เพลง ของวิทยาลัยผู้เข้าประกวดได ้หรือเพลง

เปิดเร็วไปหรือช้าไป เพราะว่าไม่ได้น าแผ่นมาทดสอบกับฝ่ายเครื่องเสียงก่อน ให้ถือเป็น   ความ

รับผิดชอบของวิทยาลัยผู้เข้าประกวด                    

http://www.vr-centre.net/
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   5.8  การจับเวลาจะเริ่มต้นเมื่อเสียงเพลงเริ่มขึ้น จนกระทั่งเสียงเพลงจบหรือการแสดงเสร็จสิ้น  

   5.9  การประกาศผลรวมคะแนน  จะท าการประกาศผลของทีมท่ีท าการประกวด หลังจากทีมต่อไป    

         ประกวดเสร็จสิ้น 
   5.10 หากทีมใดไม  ปฏิบัติตามกติกาข้อหนึ่งข้อใด จะพิจารณาตามมติของคณะอนุกรรมการ  และ  
          การตัดสินของคณะอนุกรรมการ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  
 
6. อุปกรณ์ที่ผู้ประกวดต้องน ามาเอง  

    6.1 CD เพลง ที่ตัดต่อพร้อมเปิดท าการประกวด 
    6.2 ถ้ามีการน าอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบการประกวด ต้องเป็นอุปกรณ์ตามเนื้อเรื่องที่เต้น/แดนซ์  
         และต้องพกติดตัวผู้แสดงเท่านั้น 
 
7.   อุปกรณ์ที่เจ้าภาพจัดเตรียม 

7.1 เวทยีกพ้ืนสูงเพ่ือความสวยงามและสะดวกในการชมการแสดงมีการปรับพ้ืนด้านหน้าเวที 
     กว้าง12 เมตร ลึก 6 เมตร  
7.2 เครื่องเสียงให้ใช้CD และคอมพิวเตอร์ส ารอง (ในกรณีแผ่นมีปัญหาเล่นกับเครื่องเล่นCD ไม่ได)้ 
 

8.   หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

                    คะแนนเต็ม 100 คะแนน    

ที ่ เกณฑ์การตัดสิน  คะแนน 

1 ด้านความพร้อมเพรียงในการเต้น          20 

2 ด้านความต่อเนื่องในท่าเตน้          20 

3 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                 20 

4 ด้านการถ่ายทอดอารมณ์และบุคลิกภาพ 20 

5 ด้านเครื่องแต่งกาย                                  10 

6 ด้านเวลาที่ใช้ในการแสดง 10 
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9.  เกณฑ์การตัดสิน 
 เหรียญทอง         คะแนนระหว่าง  80-100  คะแนน 
 เหรียญเงิน          คะแนนระหว่าง  70-79    คะแนน 
 เหรียญทองแดง    คะแนนระหว่าง  60-69   คะแนน 

     หมายเหตุ กรณีจุดทศนิยม 0.50 ขึ้นไป ปัดให้เป็นจ านวนเต็มที่สูงกว่า(เช่น (79.50 ปัดเป็น 80.00) 
 
10. คณะกรรมการตัดสิน 
     เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ   ผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด     
 
11. ตารางการประกวดดูที่   www.vr-centre.net    วันเสาร์ที ่11 มกราคม 2563 
 
12. ผู้ประสานงานการประกวด 

          อ.ศิริวรรณ จิตต์บุญ     Tel. 092-549-2626 และ 088-809-6035 
 อ.สมชาย เอี่ยมสอาด   Tel. 086-194-9612 และ 081-441-1786 

* * * * * * * * * * * * * * *  
 

QR-Coded Lineกลุ่มแข่งทักษะวิชาชีพ การประกวดเต้น/แดนเซอร์  

 

http://www.vr-centre.net/

