การแข&งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห&งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภGสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทวิชา การประกวด
ทักษะวิชา การประกวดสุนทรพจนG ภาษาจีน
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เกณฑG กติกา การแข&งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปSการศึกษา 2564
ประเภทวิชา การประกวด ทักษะวิชา สุนทรพจนG ภาษาจีน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
****************************
1. วัตถุประสงคGของการประกวด
1.1. เพื่อเป)นการส/งเสริมสนับสนุน การใช9ภาษาจีนแก/นักเรียน/นักศึกษาที่มีความสนใจและมีทักษะ
ความสามารถในภาษาจีน
1.2. เพื่อให9นักเรียน/นักศึกษาได9เกิดความกล9าแสดงออกในการใช9ภาษาจีนมากขึ้น นอกเหนือการเรียน
ในห9องเรียน
1.3. เพื่อเผยแพร/ถาษาจีนและยกระดับทักษะภาษาจีนของผู9เรียนในระดับอาชีวศึกษาให9ก9าวสู/ระดับ
สากล
1.4. เพื่อให9นักเรียน/นักศึกษาเห็นประโยชนUในการเรียนภาษาจีนและใช9ได9อย/างถูกต9อง
1.5. เพื่อให9นักเรียน/นักศึกษาได9รับประสบการณUในการใช9ภาษาจีนและมีเจตคติที่ดีต/อการเรียน
ภาษาจีนเพื่อเป)นแรงผลักดันให9เกิดการอยากเรียนรู9หรือศึกษาต/อในสาขาวิชาภาษาจีนในอนาคต
ต/อไป
2. คุณสมบัติของผู[เข[าประกวด
2.1. เป)นนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี(ไม/เป)นพนักงานประจำบริษัท)ของสถานศึกษา
ที่กำลังศึกษาอยู/ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกำหนดอายุไม/เกิน 25 ป\ และได9
ลงทะเบียน เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ในสถานศึกษาดังกล/าวไม/น9อยกว/า 1 ภาคเรียน
2.2. ผู9เข9าประกวดต9องไม/เคยได9รับเหรียญทองจากการประกวดสุนทรพจนU ภาษาจีนในระดับการศึกษาที่
สมัครมาก/อนและไม/เคยได9รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการกล/าวสุนทรพจนUภาษาจีนใน
ระดับประเทศหรือระดับชาติ
2.3. นักเรียน นักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์เข9าแข/งขันได9 1 วิชา/สาขาวิชา เท/านั้น

2.4. บิดา-มารดา เป)นชาวไทยไม/ถือสัญชาติจีน
2.5. ผูเ9 ข9าร/วมการประกวดตามหลักฐานในทะเบียนบ9านหรือบัตรประชาชนจะต9องถือสัญชาติไทยและ
ไม/ได9ใช9ภาษาจีนเป)นภาษาแม/
2.6. ผู9เข9าแข/งขันแต/งกายด9วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาให9สุภาพเรียบร9อย
3. กติกาการแข&งขัน
3.1. ผู9เข9าแข/งขันพูดสุนทรพจนUในหัวข9อที่กำหนด
ระดับ ปวช. หัวข9อ “学会中国话，朋友遍天下” (เรียนภาษาจีนมีมิตรทั่วโลก)
ระดับ ปวส. หัวข9อ “汉语对我未来职业方向影响”
(ภาษาจีนกับแนวทางอาชีพในอนาคตของฉัน)
3.2. ความยาวของเนื้อเรื่องที่ใช9ในการแข/งขันประมาณ 5 นาที (ไม/ต9องแนะนำตัว)
3.3. การตอบคำถามจะเริ่มขึ้นหลังจากผู9เข9าประกวดกล/าวสุนทรพจนUจบ โดยคณะกรรมการจะเป)นผู9จับ
คำถามขึ้นมา 1 คำถามจาก1 ใน 3 คำถาม เมื่อคณะกรรมการถามคำถามจบ ผู9เข9าประกวดจึง
สามารถตอบคำถามที่คณะกรรมการจับขึ้นได9ตามเวลาที่กำหนด(การตอบคำถามจะใช9เวลาไม/เกิน 1
นาที หากเกินจะถูกหัก 30 วินาที ต/อ 5 คะแนนนับเมื่อเริ่มการจับเวลาหรือเริ่มพูดทันที)
3.4. พิมพUต9นฉบับส/งสถานศึกษาที่เป)นเจ9าภาพในการจัดการแข/งขันในรูปแบบ pdf ล/วงหน9าอย/างน9อย 1
วัน (ให9สถานศึกษาที่เป)นเจ9าภาพกำหนดเวลาและวิธีการรับส/งไฟลUให9เหมาะสม)
4. สมรรถนะรายวิชา
4.1. สามารถพูดสุนทรพจนUภาษาจีนได9น/าสนใจ,น/าติดตาม เนื้อหามีความชัดเจน มีข9อเท็จจริงมีข9อมูลที่
ถูกต9อง
4.2. การออกเสียง,การใช9คำศัพทU,สำนวน,โครงสร9างประโยค,วัจนภาษา และ อวัจนภาษาได9ถูกต9อง
4.3. มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ สามารถพูดชักจูง,โน9มน9าวให9ผู9ฟlงคล9อยตามได9
4.4. มีไหวพริบในการตอบคำถามและรู9จักการใช9ภาษาในการตอบคำถาม
5. วิธีดำเนินการสอบ
5.1. สถานศึกษาที่เป)นเจ9าภาพจัดให9มีการส/งเอกสารการรายงานตัวได9แก/ บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือ
บัตรประชาชน และจัดให9มีการรายงานตัวผู9แข/งขันล/วงหน9า 30 นาทีในรูปแบบออนไลนU

5.2. หากมีผู9สมัครเข9าร/วมประกวดน9อยกว/า 5 วิทยาลัย จะไม/มีการจัดการประกวด
6. สิ่งที่ผู[เข[าแข&งขันต[องเตรียม
6.1. ผู9เข9าแข/งขันจัดเตรียมชุดอุปกรณUในการประชุมออนไลนUที่มีกล9องสามารถถ/ายภาพนักเรียน
นักศึกษาเต็มตัว ไมคUและหูฟlงหรือลำโพงที่พร9อมใช9งาน
6.2. บทสุนทรพจนUเป)นไฟลU pdf ส/งให9สถานศึกษาเจ9าภาพล/วงหน9าอย/างน9อย 1 วัน
7. สิ่งที่เจ[าภาพจัดเตรียม
7.1. สถานศึกษาที่เป)นเจ9าภาพจัดให9มีชุดอุปกรณUในการประชุมออนไลนUสำหรับกรรมการ
7.2. เตรียมบทสุนทรพจนUให9กรรมการตรวจสอบ
8. โจทยGที่ใช[ในการแข&งขัน
ระดับ ปวช. หัวข9อ “学会中国话，朋友遍天下” (เรียนภาษาจีนมีมิตรทั่วโลก)
ระดับ ปวส. หัวข9อ “汉语对我未来职业方向影响”
(ภาษาจีนกับแนวทางอาชีพในอนาคตของฉัน)
9. เกณฑGการให[คะแนน
เกณฑUการตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด9วย
1. การแนะนำตัวเอง
10 คะแนน
2. เนื้อหา
20 คะแนน
3. สำเนียง
20 คะแนน
4. บุคลิกภาพ
20 คะแนน
5. เวลา
10 คะแนน
6. การตอบคำถาม
20 คะแนน
6.1. คำถามระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มีทั้งหมด 3 คำถาม (โดยคณะกรรมการจะเป)นผู9สุ/มจับคำถามจาก 1 ใน 3 คำถามหลังจากผู9
ประกวดกล/าวสุนทรพจนUจบ)
6.1.1. 你最喜欢哪个汉字？为什么？

6.1.2. 如果你有中国朋友，你要教他哪个泰语生词？为
什么？
6.1.3. 如果有人想让你教他汉语，你要先教他说什么？
为什么？
6.2. คำถามระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
มีทั้งหมด 3 คำถาม (โดยคณะกรรมการจะเป)นผู9สุ/มจับคำถามจาก 1 ใน 3 คำถามหลังจากผู9
ประกวดกล/าวสุนทรพจนUจบ)
6.2.1. 哪个职业对你来说很有吸引力？为什么？
6.2.2. 汉语对你未来的职业有多重要？为什么？
6.2.3. 如果你朋友觉得学汉语和你未来的职业没有关系
，他不想继续学汉语了，你怎么对他说呢？
10. เกณฑGการพิจารณารางวัล
การตัดสินผลการประกวด กำหนดคะแนนเพื่อเป)นเกณฑUมาตรฐานการตัดสิน ดังนี้
คะแนน
90 – 100
คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญทอง
คะแนน
80 – 89.99 คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
คะแนน
70 – 79.99 คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
คะแนน
60 – 69.99 คะแนน
เกียรติบัตรชมเชย
ทศนิยมตำแหน/งที่ 3 ให9ปlดลง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว/าเป)นที่สิ้นสุด
11. คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 3 ท/าน ซึ่งเป)นผู9เชี่ยวชาญในด9านการใช9ภาษาจีน
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(..........................................................)
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