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การแข่ งขันสะพานสู่ ภาษาจีนระดับชัGนมัธยมศึกษา
ครัGงที- 12 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ โรงเรียนเอกชน
1.หัวข้ อแข่ งขัน
Learn Chinese, Double Your World

2.จุดประสงค์ การจัดกิจกรรม
เพื$อเป็ นการสนับสนุนความสามารถของนักเรี ยนในภาคใต้ แลกเปลี$ยนประสบการณ์บนเวทีของนักเรี ยนซึ$งกันและ
กัน อีกทัDงยังเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความสนใจในภาษาจีน ส่ งเสริ มมิตรภาพที$ดีของนักเรี ยนที$เข้าแข่งขัน “สะพานสู่
ภาษาจีน” ระดับชัDนมัธยมศึกษาครัDงที$ 12 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้โรงเรี ยนเอกชน

3.โครงสร้ างองค์ กร
(1) ประธานการจัดงาน
สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษา
(2) ผูจ้ ดั งาน
ห้องเรี ยนขงจื$อ โรงเรี ยนศรี นครมูลนิธิ

4.เงื-อนไขการสมัคร
ผูส้ มัครต้องมีอายุระหว่าง 15–20 ปี สัญชาติไทย เกิดและเติบโตในประเทศไทย เป็ นนักเรี ยนชัDนมัธยมศึกษาที$โรงเรี ยน
ไม่ใช้ภาษาจีนเป็ นภาษาหลัก
5.เกณฑ์ การแข่ งขัน

(1) สุ นทรพจน์ตามหัวข้อที$กาํ หนดให้
(2) ตอบคําถามความรู ้ทวั$ ไป
ทุกคนต้องตอบคําถาม 3 ข้อในเวลาที$กาํ หนด

35 คะแนน
15 คะแนน

(3) สุ นทรพจน์ตามหัวข้อที$จบั ฉลากได้
(4) การแสดงความสามารถพิเศษ

25 คะแนน
25 คะแนน

6.รู ปแบบและขัGนตอนการจัดการแข่ งขัน
การแข่งขันเพื$อคัดเลือกตัวแทนภาคใต้จะจัดขึDนใน วันศุกร์ที$ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเรี ยนขงจื$อ ชัDน 2 หอประชุม
โรงเรี ยนศรี นครมูลนิธิ และจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที$กรุ งเทพมหานครในภายหลัง แต่ละโรงเรี ยนสามารถส่ งนักเรี ยนที$เป็ น
ตัวแทนของโรงเรี ยนไปเข้าร่ วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 3 คน สุ ดท้ายจะคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ 4 คน เพื$อเข้าแข่งขันในรอบ
ต่อไปที$กรุ งเทพมหานคร
หัวข้อสุ นทรพจน์ : มีเวลาทัDงหมด 2 นาทีครึ$ งเมื$อถึง 2 นาที จะมีเสี ยงเตือน 1 ครัDงและกรรมการ จะยกป้ายเหลือง เพื$อ
เตือนผูแ้ ข่งขัน เมื$อหมดเวลา จะมีเสี ยงเตือน 3 ครัDงและกรรมการจะยกป้ายแดง หากผูแ้ ข่งไม่หยุดพูดจะถูกหัก 2 คะแนน
ตอบคําถามความรู ้ทวั$ ไป : ทัDงหมด 3 ข้อ ใช้เวลา 2 นาทีในการแข่งขัน หากผิด 1 ข้อจะถูกหัก 5 คะแนน
สุ นทรพจน์ตามหัวขอที$จบั ฉลากได้ : ใช้เวลา 1 นาทีครึ$ ง หลัง 1นาที จะมีเสี ยงเตือน 1 ครัDงและกรรมการจะยกป้าย
เหลืองเพื$อเตือนเมื$อหมดเวลาจะมีเสี ยงเตือน 3 ครัDงและกรรมการจะยกป้ายแดง หากใช้เวลาเกิน 1 นาทีครึ$ งจะถูกหัก 2
คะแนน
ความสามารถพิเศษ : เมื$อถึง 2 นาที กรรมการจะมีเสี ยงเตือน 1 ครัDงและยกป้ายเหลืองเพื$อเตือน แต่ไม่เกิน 3 นาที
เวลาหมดต่อเมื$อถึง 3 นาทีจะมีเสี ยงเตือน 3 ครัDงและกรรมการจะยกป้ายแดงเพื$อเตือน หากเกินเวลาไม่เกิน 30 วินาที จะไม่หกั
คะแนน แต่ถา้ เกิน 30 วินาที จะถูกหัก 2 คะแนน

7.การประเมินคะแนน
รายการแข่ งขัน : สุ นทรพจน์
หัวข้อโดดเด่น
10 คะแนน

เนืDอเรื$ องน่าสนใจ
10 คะแนน

สําเนียงการพูด
10 คะแนน

ท่าทางบนเวทีเป็ น
ธรรมชาติ 5 คะแนน

เวลาไม่ครบ/เกิน
เวลา

รวม
35 คะแนน

สิ$ งที$กรรมการตัดสิ น 1. ผูแ้ ข่งมีเวลา 2 นาทีครึ$ ง รวมการพูด การออกเสี ยง ไวยากรณ์
2. การกําหนดเวลาหากพูดไม่ถึง 2 นาทีจะถูกหัก 3 คะแนน หากพูดเกิน 2 นาทีครึ$ ง นาทีจะถูกหัก 2
คะแนน

รายการแข่ งขัน : สุ นทรพจน์ ตามหัวข้ อทีจ- บั ฉลาก

หัวข้อโดดเด่น
10 คะแนน

สิ$ งที$กรรมการตัดสิ น

เนืDอเรื$ องน่าสนใจ
5 คะแนน

สําเนียงการพูด
10 คะแนน

เกิน 2 นาที
หัก 2 คะแนน

รวม
25 คะแนน

1. การพูด การออกเสี ยง และ ไวยากรณ์
2. ผูแ้ ข่งขันมีเวลา 1 นาทีครึ$ ง หากเกินเวลา จะถูกหัก 2 คะแนน

รายการแข่ งขัน ：ความสามารถพิเศษ

ทักษะการแสดง
10 คะแนน

ความเป็ นศิลปะ
10 คะแนน

ความยาก
5 คะแนน

เกิน30 วินาทีขD ึนไป
รวม
หัก 2 คะแนน
25 คะแนน

สิ$ งที$กรรมการตัดสิ น 1.แสดงมีเวลา 3 นาที หาไม่ถึง 2 นาทีหกั 3 คะแนน
2.เกินเวลาใน 30 วินาที ไม่หกั คะแนน หากเกิน 30 วินาทีขD ึนไปหัก 2 คะแนน

8.การรับรางวัล
แบ่งเป็ นรางวัลชนะเลิศอันดับ 1,2,3 และรางวัลชมเชย โดยผูท้ ี$ได้รับรางวัลอันดับแรกคือผูม้ ีสิทธิ_เดินทางไปกรุ งเทพเพื$อร่ วมการแข่งขัน

ชนะเลิศอันดับ 1 ( 1 คน )
ชนะเลิศอันดับ 2 ( 2 คน )
ชนะเลิศอันดับ 3 ( 5 คน )
รางวัลชมเชย
รางวัลครู ผฝู ้ ึ กสอนดีเด่น

เงินรางวัล 4,000 บาท
เงินรางวัล 3,000 บาท
เงินรางวัล 2,000 บาท
เงินรางวัล 1,000 บาท

เกียรติบตั รที$ระลึก
เกียรติบตั รที$ระลึก
เกียรติบตั รที$ระลึก
เกียรติบตั รที$ระลึก

เกียรติบตั รและของที$ระลึก

รางวัลข้างต้นเป็ นรางวัลที$ทางห้องเรี ยนขงจื$อโรงเรี ยนศรี นครจัดให้

8.ขัGนตอนการคัดเลือก
การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการผูจ้ ดั งานจะเชิญผูเ้ ชี$ยวชาญและคุณครู ในด้านภาษาวัฒนธรรม และศิลปะมา
เป็ นกรรมการในการให้คะแนน

9.การสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
1.สามารถสมัครได้ก่อนวันที$ 20 มิถุนายน 2562 ที$หอ้ งเรี ยนขงจื$อโรงเรี ยนศรี นคร (เอกสารการสมัครส่ งไปที$
อีเมล์ggkongziketang@163.com)
2.เวลาการแข่งขัน วันศุกร์ที$ 12 กรกฎาคมเวลา 8.30 น. ลงทะเบียนและจับฉลากเลขที$ผเู ้ ข้าแข่งขัน เวลา 9.00 น.
เริ$ มแข่งขัน (สําหรับโรงเรี ยนที$ตอ้ งการพักค้างคืน ทางห้องเรี ยนขงจื$อสามารถจัดหาโรงแรมให้ได้แต่ทางโรงเรี ยนที$เข้าพัก
จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการพักเอง)
3.หากเกิดปัญหาในการแข่งขันทางห้องเรี ยนขงจื$อโรงเรี ยนศรี นครมูลนิธิ
จะถือคําตัดสิ นของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็ นที$สิDนสุ ด

10.ช่ องทางการติดต่ อ
เว็บไซต์ ：bridge.chinese.cn
เบอร์ติดต่อ : 093-6860254 (หวังเหล่าซือ)
สํานักงาน : 074-244953
QQห้องเรี ยนขงจื$อโรงเรี ยนศรี นคร: 2073659577
สมัครที$อีเมล์ ：ggkongziketang@163.com
ขอบคุณสําหรับการสนับสนุนห้องเรี ยนขงจื$อโรงเรี ยนศรี นคร ยินดีตอ้ นรับสู่ การเข้าร่ วมการแข่งขัน
ห้องเรี ยนขงจื$อ โรงเรี ยนศรี นครมูลนิธิ
1 มีนาคม 2562

