
THE BATTLE: ไดเวลาทาประลอง
NITADE’S
การประลองการแสดงละครเวที

กติกาการแขงขัน

เกณฑการแขงขัน

กำหนดการ

สมัครกันเลย!

1. ทีมละ 5-10 คน รับเฉพาะนักเรียนมัธยมปลาย
2. ไมเกินวันละ 11 ทีม (วันละ 10 ทีม สำรอง 1 ทีม)
3. โจทย “ความเทาเทียม”เปดกวางใหตีความและนำเสนอ
 ไดทุกเรื่อง เชน เพศ สีผิว ความแตกตาง ฯลฯ
 ความยาวไมเกิน 15 นาที
4. ขอหาม: หามกาวลวง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
5. แตละทีมตองสงชื่อทีม ชื่อเรื่อง รายชื่อนักแสดงพรอมคลิป
 แนะนำทีม ไมเกิน 30 วินาที ภายใน 25 สิงหาคม 2562

1. การแสดง
2. องคประกอบ (เสื้อผา แตงหนา อุปกรณ ฯลฯ)
3. บท

NITADE’S THE BATTLE

 7.00 น.  แตงหนาทำผมในหองแตงตัวชั้น 3
    (หรือแตงมาจากโรงเรียนก็ได)
 8.00 น.  ลงทะเบียน
 8.30 น.  การแสดงหนามานจากนักศึกษา PA
 8.45 น.  แจงกฎ กติกา และเดินสำรวจเวที
    ดู Blocking แตละทีมเขาหองเตรียมตัว
    โดย 2 ทีมที่จะทำการแสดงกอน ใหพักรอ
    ที่ขางออดิทอเรียม 2 ฝง ทีมที่เหลือ
    ใชหองชั้น 3 ทั้งหมด 4 หอง
 9.00 น.  เริ่มแสดง
 14.30   กรรมการใหขอเสนอแนะและประกาศผล
    พรอมมอบรางวัลและเกียรติบัตร



THE BATTLE: ไดเวลาทาประลอง
NITADE’S
ประลองทักษะการออกแบบกราฟก

กติกาในการแขงขัน

เกณฑการแขงขัน

กำหนดการ

สมัครกันเลย!

1. นักแขงกราฟก ทีมละ 2-3 คน
2. ผูเขาแขงขันจะตองมีทักษะในการใชโปรแกรม Photoshop,       
 Illustrator และ In Design 
3. ใหผูเขาแขงขันนำอุปกรณเสริมสวนตัว อาทิ กลองถายรูป 
 ปากกา และคอมพิวเตอรโนตบุก มาดวย

1. ความคิดสรางสรรคและการวิเคราะหโจทย     30%
2. ความสมบูรณของงานออกแบบและ
 ความเหมาะสมในการนำไปใชจริง      30%
3. เทคนิคการนำเสนอ        10%

 ใชเวลา 3 ชั่วโมง 
 9.00 น.  ลงทะเบียน และ รับโจทย (BRIEF)
 10.00 น.  สรางสรรคผลงาน
 14.00 น.  นำเสนอ (PRESENTATION)
 15.00 น.  ประกาศผลและมอบรางวัล 
    - โดยผูเขารวมแขงขันทุกคนจะไดรับ
    เกียรติบัตร 
    - รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ 
    จะไดรับโลรางวัลพรอมของที่ระลึกจาก
    วิทยาลัยนิเทศศาสตร

หมายเหตุ: ผลงานทั้งหมดจะไดรับการเผยแพรทาง Facebook
ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร และเพจของมหาวิทยาลัยรังสิต 
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THE BATTLE: ไดเวลาทาประลอง
NITADE’S
VLOG CREATOR

รายละเอียดการแขงขัน

กติกาและเกณฑการแขงขัน

สมัครกันเลย!

มีการอบรม 2 รอบ / 1 วัน (10.00 น. และ 13.30 น.)
มีพี่เลี้ยงประจำทีม
ผูที่มาไมทันการอบรมสามารถผลิตงานและสงประกวดได 
โดยมีการประกาศผลทุกวัน (รอบเย็น)
ไมกำหนดอุปกรณในการผลิตงาน

1. การแขงขันมี 2 ประเภท คือ ประเภทเดี่ยว และประเภททีม (ไมเกิน 6 คน)
2. การผลิตงานภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
3. ความยาวไมเกิน 3 นาที
4. ถายทำและนำเสนอภายในวันแขงขัน
5. มีรางวัล Pop Vote (ประกาศรางวัลภายหลังงาน)
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THE BATTLE: ไดเวลาทาประลอง
NITADE’S
การประลองทักษะการเตนโคฟเวอรแดนซ

กติกาการประกวด

เกณฑการตัดสิน

กำหนดการ

สมัครกันเลย!

หากคุณคือสาวกโคฟเวอรเราขอทาประลอง 
มาวาดลวดลายการเตนโคฟเวอรแดนซเพื่อประกาศศักดา
ความเปนสุดยอดนักเตนโคฟเวอรแดนซ

1. เพลงที่ใชแขงขันตองมีความยาวไมเกิน 4 นาที         
        ในรูปแบบของไฟล MP3
2. สมาชิกในทีม 5-10 คน ไมจำกัดเพศและอายุ 
3. การแขงขันจะแขงขันทีมละ 1 ครั้ง       
        แลวรอประกาศผลการแขงขันเมื่อแขงขันเสร็จทุกทีม

1. ความพรอมเพียงและทักษะการเตน
2. เนนการแสดงที่เหมือนกับศิลปนตนแบบ
3. ความสวยงามของเครื่องแตงกายในการแสดงและบุคลิกภาพของผูแสดง
4. รูปแบบการนำเสนอของการแสดง (ภาพรวม)
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1. ทุกทีมพรอมกันในเวลา 9.00 น. ผูเขาแขงขันลงทะเบียน
2. ทีมงานเตรียมความพรอมในการบันทึกเทป  
3. เริ่มการประกวดใน เวลา 10.00 น. 
4. สมัครไดตั้งแตวันนี้ – 25 สิงหาคม 2562
5. ประกวดในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562  ณ Studio 1 ตึก 15            
        วิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต

1. ทุกทีมพรอมกันในเวลา 9.00 น. ผูเขาแขงขันลงทะเบียน
2. ทีมงานเตรียมความพรอมในการบันทึกเทป  
3. เริ่มการประกวดใน เวลา 10.00 น. 
4. สมัครไดตั้งแตวันนี้ – 25 สิงหาคม 2562
5. ประกวดในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562  ณ Studio 1 ตึก 15            
        วิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต



THE BATTLE: ไดเวลาทาประลอง
NITADE’S
DJ. รุนใหม : การประลองทักษะนักจัดรายการวิทยุ

กติกาการประกวด

เกณฑการตัดสิน

สมัครกันเลย!

การแขงขันการเปนนักจัดรายการ (ดีเจ) เพื่อคนหาผูที่มีทักษะการพูด
และการใชภาษาที่ถูกตอง ในหัวขอ Change : สูความเปลี่ยนแปลง  
ผูเขารวมประลองทักษะจะไดรับการอบรมและคำแนะนำเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการใชเสียง
และการพูดที่เหมาะสม และมีความโดดเดนในการดำเนินรายการไดอยางนาฟง 
โดยผูเขารวมจะตองผานการทดสอบการอานขาวและการจัดรายการตามหัวขอที่กำหนด
โดยใชเวลาไมเกิน 2 นาที 

 1. พูดและใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง เหมาะสม    
           ชัดเจนในการนำเสนอ
 2. มีบุคลิกภาพดี
 3. มีความคิดสรางสรรค                                 
    ปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนาได
 4. มีสำนวนและลีลาการพูดไดสนุกสนานอยางตอเนื่อง
           ตามหัวขอและเวลาที่กำหนด

 08.30 น.        ลงทะเบียน
 08.45 – 09.15        อบรมและฝกทักษะในการใชภาษา
                                   เพื่องานวิทยุ
 09.20 -11.30 น.       แขงขันการเปนดีเจรุนใหม
 11.30 -12.30 น.       พักรับประทานอาหาร
 13.00 น.        ประกาศรางวัลผูชนะการแขงขัน
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THE BATTLE: ไดเวลาทาประลอง
NITADE’S
การประลองทักษะผูประกาศขาวและพิธีกร

กำหนดการแขงขัน

สมัครกันเลย!

การแขงขันการเปนผูประกาศขาวและพิธีกร เพื่อหาผูที่มีทักษะการพูดและการใชภาษาที่ถูกตอง 
รวมถึงบุคลิกภาพในการเปนผูประกาศขาวและพิธีกร โดยผูเขารวมประลองทักษะ
จะไดรับการอบรม และคำแนะนำเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการใชเสียงและการพูดที่เหมาะสม 
รวมถึงการมีบุคลิกภาพที่ดี โดยผูเขารวมจะตองผานการทดสอบอานขาวพระราชสำนัก 
อานขาวกีฬา/พยากรณอากาศตามบท การแนะนำตนเองและรายการที่อยากทำ 
โดยเปนพิธีกรนำเขาสูรายการ

 1.  บุคลิกภาพ ไหวพริบ ปฏิภาณ
 2. ความชัดเจนในการอาน การพูด
 3. การใชภาษา
 4. ความมีเสนห ฯลฯ

1.  เริ่มตนดวยการแนะนำวิทยากร 
2. Orientation วิชาชีพและสถานที่ 
3. ใหเวลาฝกซอม 
4. อธิบายกติกา 
5. เขาสูการประกวด 
6. Commentators ประกาศผล (ไมมีแพ ชนะ)
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กติกาและเกณฑการแขงขัน



THE BATTLE: ไดเวลาทาประลอง
NITADE’S
การประลองทักษะนักรีวิวสินคา

กำหนดการแขงขัน

สมัครกันเลย!

การแขงขันการรีวิวสินคา เพื่อคนหาผูโดยนักเรียนที่สนใจ รูปแบบการแขงขันจะแบงเปน
การรีวิว 2 ประเภท/ทีม ไดแก

1.  สินคาที่นักเรียนคุนเคย เลือกโดยคณะทำงาน
2. รีวิวงาน Open House ที่จัดโดยวิทยาลัยนิเทศศาสตร ทั้งนี้ในงานจะมีการ Workshop 
    โดยรุนพี่ที่เปนนักรีวิวสินคา และตัดสินโดยคณะกรรมการที่เปนนักรีวิว

 1. ผูเขาแขงขันจะตองรีวิวสินคาและงาน Open House วิทยาลัยนิเทศศาสตร
 2. ใน 1 ทีมประกอบดวยผูเขาแขงขัน 2-3 คน เพื่อรีวิวสินคาที่มอบหมายโดยคณะทำงาน
 3. แตละทีมมีเวลาเพื่อเตรียมตัวและรับการ Coach 30 นาที
 4. ระยะเวลาการรีวิว 3 นาที 2 ผลิตภัณฑ
 5. ในการรีวิว Open House วิทยาลัยนิเทศศาสตร แตละทีมจะตองมีคำวา “Open House   
     วิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต”
 6. หามใชภาษาที่ไมสุภาพและการพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริยและการเมือง    
     หรือกอใหเกิดความแตกแยก
 7. ผูเขาแขงขันจะตองโพสรีวิวทั้ง 2 ชิ้น ในเฟซบุกสวนตัว เปด Public พรอมทั้ง Tag   
     Page IAM, Page วิทยาลัยฯ และ Page มรส.” 
 8. ทีมที่ชนะตองมีลีลาดึงดูดผูชม รีวิวสินคาไดนาสนใจ ชี้ใหเห็นถึงประโยชนการใชงาน   
     และทำไดภายในเวลา
 9. ของรางวัล (แจงใหทราบภายหลัง)

 แบงเปน 2 ชวง / 1 วัน (ชวงเชา – 09.00 – 12.00 น.และชวงบาย 13.00 – 16.00 น.) 
โดยแตละชวง มีรายละเอียด ดังนี้
 ชวงที่ 1   แนะนำฐาน และ WORKSHOP การรีวิวสินคา 30 นาที
 ชวงที่ 2   แจงรายละเอียดกติกา และรับโจทยผลิตภัณฑ 20 นาที 
 ชวงที่ 3   เตรียมตัวรีวิวสินคา และ Team Coaching โดยทีมงาน 30 นาที
 ชวงที่ 4   เริ่มแขงขัน 60 นาที
 ชวงที่ 5   ตัดสินและรับฟงขอเสนอแนะ 30 นาที

กติกาและเกณฑการแขงขัน
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