
 

 

ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ์ละกีฬา 

นักเรียน นักศึกษา  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  กลุ่มภาคกลาง 

ปีการศึกษา 2562 

วิชา  ประกวดการกล่าวสุนทรพจนภ์าษาจีน 

วันที ่ 29 มกราคม 2563 

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)  จ.ชลบุรี 

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

1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อเป็นการสง่เสรมิสนบัสนนุการใชภ้าษาจีน 

1.2 เพื่อใหเ้ยาวชนไทยไดก้ลา้แสดงออกในการใชภ้าษาจีน 

1.3 เพื่อเผยแพรภ่าษาจีนในระดบัอาชีวะ 

1.4 เพื่อใหน้กัศึกษาใชภ้าษาจีนที่เรียนในระดบัต่างๆไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 

  2.1 ผูส้มคัรเขา้แข่งขนัเป็นนกัศกึษา ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในปัจจบุนั ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)  

       และประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ในวิทยาลยัเอกชนประเภทอาชีวศกึษาในประเทศไทยที่ 

       เรียนภาษาจีนเป็นวิชาบงัคบัและวิชาเลือก 

2.2 ไม่เป็นผูท้ี่เคยไดร้บัรางวลัเกียรติบตัรเหรียญทองในรายวิชา/สาขาวิชา ในระดบัการศกึษาที่สมคัรเขา้ 

      แข่งขนั และไม่เคยไดร้บัรางวลัชนะเลิศในการประกวดการกลา่วสนุทรพจนภ์าษาจีนในระดบัประเทศ 

      หรือระดบัชาติ 

2.3 บิดา-มารดาของผูเ้ขา้ประกวดตอ้งไม่เป็นชาวจีน 

2.4 เป็นบคุคลสญัชาติไทยและไม่ไดใ้ชภ้าษาจีนเป็นภาษาแม่     

2.5 นกัศกึษา 1 คน มีสิทธิ์เขา้แข่งขนัได ้ 1 วิชา/สาขาวิชา เท่านัน้ 
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3.   หลักฐานการรับสมัคร 

3.1 ส าเนาบตัรประจ าตวันกัศกึษาเซ็นส าเนาถกูตอ้ง SCAN เขา้ในระบบ  

3.2 รูปถ่ายใสชุ่ดนกัศกึษาของวิทยาลยัที่ก าลงัศกึษาอยู่ในปัจจบุนั ขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้  

        จ านวน 1 รูป Add เพิ่มเขา้มาในแบบฟอรม์การสมคัร 

4.  ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

  4.1 ดรูายละเอียดการแข่งขนัทางเว็บไซด ์www.vr-centre.net  ไดต้ัง้แต่ วันพฤหัสบดีที ่12 ธันวาคม 2562 

 4.2 สง่ใบสมคัรผูเ้ขา้ประกวด ทาง www.vr-centre.net  ภายในวันเสารท์ี ่4  มกราคม  2563  

 

 

 

 4.3 สง่เงินค่าสมคัรผูเ้ขา้ประกวด  ภายในวันเสารท์ี ่4  มกราคม  2563   

             โดยการโอนเงินเขา้บญัชี  ธนาคารกรุงไทย  สาขา หนองต าลึง       

     ชื่อบัญชี นายรณชัย นาสวน    เลขทีบ่ัญชี  678-8-02337-9 

              ค่าสมคัรผูเ้ขา้แข่งขนัคนละ  40  บาท   

5. กติกาการประกวด 

      5.1  วิทยาลยัสง่นกัศกึษาเขา้ประกวดไดท้ัง้ 2 ระดบั ระดบัละ  1  คนเท่านัน้ หรือจะสง่เพียงระดบัเดียวก็ได ้

 5.2  ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งมีรายชื่อตามใบสมคัร  ถ้ามีการเปล่ียนแปลงต้องแจ้งวิทยาลัยเจ้าภาพ                          

          ภายในวันที ่ 23 มกราคม 2563  โดยมีหนงัสือรบัรองจากผูบ้รหิารสถานศึกษา 

     5.3  ใหผู้เ้ขา้ประกวดรายงานตวั ณ สถานที่ประกวดก่อนเวลาแข่งขนั 30 นาที พรอ้มแสดงบตัรประจ าตวั  

            นกัศกึษา หรือบตัรประจ าตวัประชาชน กรณีไม่มีบตัรตอ้งมีหนงัสือรบัรองจากผูบ้รหิารสถานศกึษา 

     5.4  วิทยาลยัเจา้ภาพจะจบัฉลากล าดบัการแข่งขนัถ่ายทอดสดทาง www.vr-centre.net   

            ในวนัศกุรท์ี่ 17  มกราคม  2563    

     5.5  เมื่อพิธีกรประกาศ ใหผู้ป้ระกวดรายงานตวัต่อคณะกรรมการทนัที หากเวลาผ่านไป   5 นาที  

            ไม่รายงานตวั ถือว่าสละสิทธิ์ 
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     5.6  การประกวดมีรอบเดียว คือ รอบชิงชนะเลิศ ทัง้ ระดบัระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) และ 

            ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 

     5.7  เวลาที่ใชใ้นการประกวด วิทยาลยัละ 3-5 นาที นาที โดยผูเ้ขา้รว่มแข่งขนัที่พดูเกิน 5 นาที 30 วินาที  

            จะถกูหกัคะแนน (เร่ิมจับเวลาเมื่อเร่ิมพูดทันที) 

     5.8  หากมีผูส้มคัรนอ้ยกว่า  5  วิทยาลยั  ยกเลิกการประกวด              

เกณฑก์ารให้คะแนนการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์   

 1.  โครงเรื่องและเนือ้หา   30  คะแนน 

 2.  การน าเสนอ    20  คะแนน 

 3.  การใชภ้าษา, การเลือกใชค้ า  20  คะแนน 

 4.  ส าเนียงและการออกเสียงชดัเจน 10  คะแนน 

 5.  บุคลิกภาพ    10  คะแนน 

6. มารยาท (รวมคะแนนเวลา)   10   คะแนน 

 

   รวม          100   คะแนน 

 

 

 

 

หมายเหต ุ   การพิจารณาใหค้ะแนน 

1. โครงเรื่องและเนือ้หา โดยพิจารณาจากความสมบรูณ ์ความถกูตอ้งในเชิงเหตแุละผล ระหว่างเนือ้หากบั

หวัขอ้ที่ก าหนดไว ้ 

2. การน าเสนอ พิจารณาจากผูพ้ดูสามารถถ่ายทอดความรูส้กึและอารมณ ์ไดส้อดคลอ้งกบัเรื่องที่พดู

เพียงใด รวมทัง้ความสามารถโนม้นา้วใหผู้ฟั้งเกิดความรูส้กึคลอ้ยตามกบัผูพ้ดูดว้ย 

3. การใชภ้าษา, การเลือกใชค้ า   มคีวามเหมาะสมเพียงใด 

4.  ส าเนียงและการออกเสียงชดัเจน โดยพิจารณาจากการใชภ้าษาและการออกเสียงว่าชดัเจน ถูกตอ้งเพียงใด 
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5. บคุลิกภาพ โดยพิจารณาจากลกัษณะท่าทาง การพดูในขณะที่พดูและบุคลิกความเหมาะสม 

6. มารยาท  โดยพิจารณาการใชถ้อ้ยค าที่ใชใ้นการพดู และการควบคมุเวลาเป็นไปตามก าหนดหรือไม่และ

ไดใ้ชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชนม์ากนอ้ยเพียงใด 

• เกณฑก์ารตัดสิน/ให้เกียรติบัตร  

คะแนนระหว่าง   80-100  เกียรติบตัรเหรียญทอง  

คะแนนระหว่าง   70-79  เกียรติบตัรเหรียญเงิน  

คะแนนระหว่าง   60-69   เกียรติบตัรเหรียญทองแดง 

ดูตารางการแข่งขันท่ี www.vr-centre.net   ในวนัพฤหสับดีท่ี 12 ธนัวาคม 2562 

จับฉลากการแข่งขันทางอินเตอร์เน็ตที่ www.vr-centre.net   ในวนัศกุรท์ี่ 17  มกราคม  2563  

 

ติดต่อประสานงาน 

                       อาจารยพ์ิมพล์ดา  ท าเนาว ์  081-6508540  

                        QR CODE Line กลุ่มสุนทรพจน์ภาษาจีน (เพื่อติดตามขอ้มูลข่าวสาร) 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อสุนทรพจน์ 

❖ ระดับ  ปวช.  

  หัวข้อ         การเรียนภาษาจีนกบัความกา้วหนา้ในอาชีพ 

       汉语对个人职业发展的重要性 

http://www.vr-centre.net/
http://www.vr-centre.net/
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❖ ระดับ ปวส. 

หัวข้อ    เส้นทางสายไหม มีความส าคญัอยา่งไรกบัสายอาชีพ 

 “中国一带一路”政策对泰国职业技术发展的影响 


	เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์



