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ประเภทวิชา  การประกวด 
ทักษะวิชา  การประกวดการกล่าวสุพจน์ภาษาจีน 

ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 



 

 

ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 
วิชา  การประกวดการกล่าวสุพจน์ภาษาจีน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
******************************************************************************** 

1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน   
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภาษาจีนแก่นักเรียน/นักศึกษาที่มีความสนใจและมีทักษะ
ความสามารถในภาษาจีน 
1.2 เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษาได้เกิดความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาจีนมากข้ึนนอกเหนือการเรียน
ในห้องเรียน 
1.3 เพื่อเผยแพร่ภาษาจีนและยกระดับทักษะภาษาจีนของผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่ระดับ
สากล 

 1.4 เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษาเห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนและใช้ได้อย่างถูกต้อง 
1.5 เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการใช้ภาษาจีนและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาจีนเพ่ือเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอยากเรียนรู้หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาจีนในอนาคตต่อไป  

2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 ผู้สมัครเข้าประกวดเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษาใน
ประเทศไทยที่เรียนภาษาจีนเป็นวิชาบังคับและวิชาเลือก 
2.2 ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา/สาขาวิชาในระดับการศึกษาที่สมัคร
เข้าประกวดและไม่เคยได้ร ับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนใน
ระดบัประเทศหรือระดับชาติ 

 2.3 บิดา-มารดา เป็นชาวไทยหรือไม่ถือสัญชาติจีน  
2.4 ผู้เข้าร่วมการประกวดตามหลักฐานในทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนจะต้องถือสัญชาติไทยและ
ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่   

 2.5 นักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้ 1 ประเภท / สาขา / วิชา เท่านั้น 
3. กติกาการแข่งขัน   

3.1 วิทยาลัยส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดได้ทั ้ง  2 ระดับ ระดับละ1คนเท่านั้น                   
(ไม่จำเป็นต้องส่งทั้งสองระดับแล้วแต่วิทยาลัยจะคัดและส่งนักเรียน /นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการ
ประกวด) 
3.2 ผู้เข้าประกวดต้องมีรายชื่อตามใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องรีบแจ้งวิทยาลัยเจ้าภาพ หรือ
ภายในก่อนวันทำการประกวดสองสัปดาห์ โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารจากสถานศึกษา
รับรอง  
3.3 ลงทะเบียนประกวด รายงานตัวตามวันเวลาเเละสถานที่ที่เจ้าภาพกำหนด 



 

 

3.4 ในวันการประกวดผู้เข้าประกวดจะต้องรายงานตัว ณ สถานที่ประกวดก่อนเวลาการประกวด         
30 นาที พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่        
ที่รับลงทะเบียนการรายงานตัวหากไม่มีบัตรแสดงตัวจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา
เพ่ือนำมาแสดงตัวในวันทำการแข่งขัน 
3.5 เจ้าหน้าที่รับการลงทะเบียนประกาศให้ผู้เข้าประกวดที่ยังไม่ได้รายงานตัวมารายงานตัว ณ จุด
รายงานตัวการประกวด หากผู้เข้าประกวดยังไม่รายงานตัวใน 5 นาทีสุดท้ายก่อนการรายงานตัวการ
ประกวดเสร็จสิ้น จะถือว่าสละสิทธิ์  
3.6 การประกวดจะจัดเป็นรอบเดียว โดยใช้คะแนนจากเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินที่กำหนด ทั้งระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
3.7 เวลาที่ใช้ในการประกวด วิทยาลัยฯ ละ 5  นาท ีโดยผู้เข้าร่วมการประกวดที่พูดเกินเวลาที่กำหนด 
จะถูกหักคะแนน หากใช้เวลาน้อย หรือ มาก กว่าเวลาที่กำหนด ตัด 2 คะแนน ทุกๆ 1 นาที ที ่มากกว่า
หรือน้อยกว่าเวลาที่กำหนด 
3.8 การตอบคำถามจะเริ่มขึ้นหลังจากผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์จบโดยคณะกรรมการจะเป็นผู้จับ
คำถามข้ึนมา 1 คำถามจาก1 ใน 3 คำถาม เมื่อคณะกรรมการถามคำถามจบผู้เข้าประกวดจึงสามารถ
ตอบคำถามท่ีคณะกรรมการจับขึ้นได้ตามเวลาที่กำหนด (การตอบคำถามจะใช้เวลาไม่เกิน 1 นาท ีนับ
เมื่อเริ่มการจับเวลาหรือเริ่มพูดทันที) 
3.9 ในวันการประกวดผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน /นักศึกษาให้สุภาพ
เรียบร้อย 
3.10 หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 วิทยาลัย ยกเลิกการประกวด 
3.11 การตัดสินของอนุกรรมการการอำนวยการจัดประกวดถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  

4. สมรรถนะรายวิชา  
4.1 สามารถพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนได้น่าสนใจ น่าติดตาม เนื้อหามีความชัดเจน มีข้อเท็จจริง           
มีข้อมูลที่ถูกต้อง 
4.2 การออกเสียง, การใช้คำศัพท์, สำนวน, โครงสร้างประโยค, วัจนภาษา และ อวัจนภาษา              
ได้ถูกต้อง 

    4.3 มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ สามารถพูดชักจูง, โน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ 
 4.4 มีไหวพริบในการตอบคำถามและรู้จักการใช้ภาษาในการตอบคำถาม 
5. วิธีดำเนินการสอบ  
 5.1 ลงชื่อสมัครการประกวดได้ตามวันที่และสถานที่ท่ีเจ้าภาพกำหนด 

5.2 ดูการประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดและเช็คข้อมูลได้ที่สถานที่และวันที่ที่เจ้าภาพกำหนดหรืออีเมล์
ส่วนตัวของผู้สมัครแต่ละคนที่ได้ลงชื่อสมัครไว้ก่อนหน้านี้  
5.3 หากมีรายชื่อหรือข้อมูลของผู้ลงสมัครแข่งขันผิดพลาด ให้รีบแจ้งกับผู้รับผิดชอบที่เจ้าภาพ
มอบหมายทันที ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังการประกาศรายชื่อ  



 

 

6. สิ่งท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง   
6.1 สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษาท่ีเซ็นสำเนาถูกต้องเรียบร้อย SCAN เข้าในระบบ
แบบฟอร์มการสมัคร 
6.2 รูปถ่ายใส่ชุดนักเรียน/นักศึกษาของวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 
จำนวน 1 รูป Add เพ่ิมเข้ามาในแบบฟอร์มการสมัคร 
6.3 ส่งสำเนาเนื้อเรื่องของสุนทรพจน์ จำนวน 5 ฉบับ ก่อนวันแข่งขัน 7 วัน หรือตามวันเวลาที่
คณะกรรมการกำหนด 

7. สิ่งท่ีเจ้าภาพจัดเตรียมให้   
7.1 ไมโครโฟนไร้สาย (สำหรับคณะกรรมการ)  
7.2 เครื่องเสียง 
7.3 ไมโครโฟน (สำหรับผู้เข้าประกวด) 
7.4 ขาตั้งไมโครโฟน 
7.5 นาฬิกากลาง (สำหรับจับเวลา) 
7.6 ธงเหลือง ธงแดงหรืออุปกรณ์การให้สัญญาณอ่ืน 
7.7 กล่องสำหรับจับฉลากหรือคำถาม (สำหรับการจับคำถาม) 
7.8 หมายเลขหรือกระดาษ (สำหรับใส่กล่องไว้จับคำถาม) 

8. โจทย์ที่ใช้ในการแข่งขัน  
8.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ในหัวข้อ “欢迎到网购时代” (ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุคแห่งการซื้อของออนไลน์) 
8.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ในหัวข้อ “汉字的魅力” (เสน่ห์ของอักษรจีน) 
9. เกณฑ์การให้คะแนน  

9.1 การแนะนำตัวเอง  10 คะแนน 
9.2 เวลา   10 คะแนน 
9.3 เนื้อหา    20 คะแนน 
9.4 การออกเสียง  20 คะแนน 
9.5 บุคลิกภาพ   20 คะแนน 
9.6 การตอบคำถาม  20 คะแนน       
  
 
 
 
 



 

 

9.6.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
มีทั้งหมด 3 คำถาม (โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้สุ่มจับคำถามจาก 1 ใน 3 คำถาม หลังจาก    

ผู้ประกวดกล่าวสุนทรพจน์จบ) 

หัวข้อ 欢迎到网购时代 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุคแห่งการช้อปปิ้งออนไลน์ 

1. 对你来说，在网购买东西有什么坏处? 

การซื้อของออนไลน์มีข้อเสียอย่างไร 

2. 对你来说，在网购买东西有什么好处？ 
การซื้อของออนไลน์มีข้อดีอย่างไร 

3. 你选择哪个渠道网购呢，为什么？ 
คุณซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง เพราะเหตุใด 

 

9.6.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
มีทั้งหมด 3 คำถาม (โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้สุ่มจับคำถามจาก 1 ใน 3 คำถาม หลังจาก     

ผู้ประกวดกล่าวสุนทรพจน์จบ) 

หัวข้อ 汉字的魅力 เสน่ห์ของอักษรจีน 

1. 在你学习汉字的时候，你遇到什么问题？ 
ปัญหาที่คุณเจอในการเรียนอักษรจีนคืออะไร 

2. 你有什么技巧来记住汉字呢？ 
คุณมีเทคนิคอย่างไรในการจำตัวอักษรจีน 

3. 写汉字的问题就是：很难记得，你有什么方法来克服这个

问题？ 
(ปัญหาของการเขียนตัวอักษรจีนคือความยากในการจดจำ คุณมีวิธีใดมาจัดการและพิชิตปัญหานี้) 

 
10. เกณฑ์การพิจารณารางวัล 
 การตัดสินผลการแข่งขัน/ประกวด กำหนดคะแนนเพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานการตัดสิน ดังนี้ 

  คะแนน 90.00 - 100 คะแนน เกียรติบัตรเหรียญทอง 
คะแนน 80.00 - 89.99 คะแนน เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
คะแนน 70.00 - 79.99 คะแนน เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน 60.00 – 69.99 คะแนน เกียรติบัตรชมเชย 

11. คณะกรรมการตัดสิน 
 คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยเป็นเจ้าของภาษาอย่างน้อย 1 คน อาจารย์ชาวไทย
ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน 1 คน และไม่ใช่บุคลากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

เครื่องมือการประเมินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 

การประกวด.............................................. ระดับ.........................เวลา...........................ชั่วโมง 

วันที่แข่งขัน.........................................สนามแข่งขัน......................................................... 

คำสั่ง ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายการประเมิน คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 

2 2 2 2 2 

1.การทักทาย/แนะนำตัวเอง
และหัวข้อสุนทรพจน ์

10 
การกล่าวทักทาย
สวัสดี 

การแนะนำช่ือ
ตัวเอง 

การแนะนำช่ือ
วิทยาลัย 

การแนะนำจังหวัด 
/ที่ตั้งวิทยาลัย 

การแนะนำช่ือ
หัวข้อสุนทรพจน์ 

2.เวลา 10 
ใช้เวลาในการกล่าว
สุนทรพจน์ 00.30 – 
00.59 วินาที 

ใช้เวลาในการ
กล่าวสุนทรพจน ์
1.00 – 1.59 นาที 

ใช้เวลาในการ
กล่าวสุนทรพจน ์
2.00 นาที – 2.59 
นาที 

ใช้เวลาในการ
กล่าวสุนทรพจน ์
3.00 นาที – 3.59 
นาที 

ใช้เวลาในการ
กล่าวสุนทรพจน ์
4.00 นาที – 5.00 
นาที 

รายการประเมิน คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 

4 4 4 4 4 

3.เนื้อหา 20 

เนื้อหามีการ
กล่าวบทนำ เพื่อ
เข้าสู่เนื้อหาหลัก 

เนื้อหาหลักมคีวาม
เข้าใจ ครอบคลมุ
สอดคล้องกับ
หัวข้อสุนทรพจน์  

ประโยคมี
ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง
ตามหลักภาษาจีน 

การเรยีงประโยคมี
ความสละสลวย 
ฟังแล้วมีความ
เพลิดเพลิน 

มีการสรุปใจความ
สำคัญของเนื้อหา
ที่กล่าวมา 

4.การออกเสียง 20 

การออกเสียง
ถูกต้องตามหลัก
วรรณยุกต์ 4 
เสียง 

การออกเสียง
อย่างคล่องเคล่ว 
ไม่ตดิขัด 

ออกเสียงได้
ชัดเจนใกล้เคยีง
กับเจ้าของภาษา 

ออกเสียงชัดถ้อย
ชัดคำ และเว้น
วรรคตอนได้อย่าง
ถูกต้อง 

ใช้น้ำเสียงและ
ท่วงทำนอง
เหมาะสมกับ
เนื้อหาในการพูด 

5.บุคลิกภาพ 20 

การแต่งกายด้วย
ชุดวิทยาลัย มี
ความสอาดสอ้าน 
จัดแต่งทรงผมได้
อย่างเรียบร้อย 

ยืนกล่าวสุนทร
พจน์ด้วยท่าทางที่
สง่างาม มีความ
มั่นใจ 

มีการใช้ภาษามือ
ในการกล่าวสุนทร
พจน์ เพื่อเพิ่ม
ความน่าสนใจ 

น้ำเสียงเสียงดังฟัง
ชัด มั่นใจในการ
พูด หรือสื่อสาร 

สายตาแน่วแน่ 
สบตาผู้ฟัง แสดง
ถึงความมั่นใจ 

6.การตอบคำถาม 20 

ฟังคำถามจาก
กรรมการเข้าใจ 
ไมขอความ
ช่วยเหลือ 

ตอบคำถาม
ถูกต้องชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

ตอบคำถามตรง
ประเด็น 

ตอบคำถามถูก
หลักไวยากรณ์
ภาษาจีนและออก
เสียงถูกต้อง 

ตอบคำถาม ไม่
เกินเวลาที่กำหนด 
(1 นาที) 



 

 

ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 

การประกวด การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ชื่อ/ทีม ผู้เข้าแข่งขัน.............................................. 

ชื่อสถานศึกษา...................................................... 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีน 

 

ชื่อ-สกุล...................................................... สถานศึกษา............................................               

จังหวัด........................... 

ที ่ รายการประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้  

1 การแนะนำตัวเอง 10   

2 เวลา 10   

3 เนื้อหา 20   

4 การออกเสียง 20   

5 บุคลิกภาพ 20   

6 การตอบคำถาม 20    

 รวม 100   

 

 

ลงช่ือ..........................................................กรรมการ   

    (.........................................................) 

 


