การแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาจีน ระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย
รายละเอียดการแขงขัน
1. จํานวนผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จํานวน 1คน
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 จํานวน 1คน
2. กรรมการตัดสิน 3 คน กรรมการดําเนินการ 2 คน

วิธีการดําเนินการ
1. นักเรียนจะพูดแขงขันตามหัวขอที่กําหนด และกรรมการถามคําถามในสิ่งที่ผูแขงขันนําเสนอ
ในการพูด 1 คําถาม
- ระดับ ม. 1-3 เป.นคําถามประเภทใหตอบดวยประโยคสั้นๆ
- ระดับ ม. 4-6 เป.นคําถามประเภทใหตอบดวยประโยคที่สมบูรณ3
2. ในกรณีที่ผูแขงขันไมสามารถตอบคําถามได อนุโลมใหคณะกรรมการถามคําถามใหม (ที่มีระดับ
ความยาก งาย ใกลเคียงกับคําถามแรก) ไดอีก 1 คําถาม ในการตอบคําถามที่สองนี้ หากผูแขงขัน
ไมสามารถตอบได อนุโลมใหตอบเป.นภาษาไทยได และไดคะแนนกึ่งหนึ่ง หากตอบคําถามได
ถูกตอง หากตอบไมได ได 0 คะแนน

การแขงขัน
1. เวลาในการพูด (บวก/ลบ 30 วินาทีไมตัดคะแนน) หากใชเวลานอยหรือมากกวาเวลาที่กําหนดตัดคะแนน
31 วินาที -1 นาที ตัด 1 คะแนน เกิน 1 นาทีขึ้นไป ตัด 2 คะแนน
2. ขณะพูดหามใชอุปกรณ3และเอกสารอื่น ๆ ประกอบการพูด
3. ผูเขาแขงขันที่มาชากวากําหนดเวลาใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ

หัวขอการกลาวสุนทรพจนภาษาจีน
1. ม.ตน
2. ม.ปลาย

ใชเวลาในการพูด 3 นาที หัวขอ “อาชีพในฝ)นของฉัน”
ใชเวลาในการพูด 5 นาที หัวขอ “สถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช”

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาของเรื่องที่นําเสนอ
2. ความคลองแคลวในการใชภาษา
3. ความสามารถในการถายทอดเรื่องราว
4. ใชเวลาในการพูดตรงตามเวลาที่กําหนด
5. การตอบคําถาม

35 คะแนน
35 คะแนน
15 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน

เกณฑการตัดสิน
1. รอยละ 80-100
2. รอยละ 70-79
3. รอยละ 60-69
4. ไดต่ํากวารอยละ 60

ไดรับรางวัลเหรียญทอง
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการเห็นเป.นอยางอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป.นสิ้นสุด

การแขงขันเป2ดพจนานุกรมภาษาจีน ระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย
รายละเอียดการแขงขัน
1. จํานวนผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จํานวน 1คน
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 จํานวน 1คน
2. อุปกรณ3ที่ใชในการแขงขัน
2.1 พจนานุกรมจีน-ไทย ของอาจารย3เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ (ฉบับเพิ่ม กลุมคํา สํานวน
14,000 คํา และศัพท3ใหมในความหมายใหม 1,400 คํา)
3. กรรมการตัดสิน 3 คน กรรมการดําเนินการ 2 คน

วิธีการดําเนินการ
1. ผูเขาแขงขันตองคนหาความหมายของคําตามที่คณะกรรมการกําหนดจากพจนานุกรมจีน-ไทย
ของอาจารย3เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ จํานวน 50 ขอ แลวระบุเลขหนาใหถูกตอง พรอมทั้งเขียน
สัทอักษร (พิน-อิน) ของคําที่คณะกรรมการแขงขันกําหนด และไดมากที่สุดภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด
2. ผูเขาแขงขันตองเตรียมพจนานุกรมจีน-ไทย ของอาจารย3เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ (ฉบับเพิ่ม กลุมคํา
สํานวน 14,000 คําและศัพท3ใหมในความหมายใหม 1,400 คํา) มาเอง หากไมนําพจนานุกรมมา
เองจะถือวาสละสิทธิ์
3. คําศัพท3ตางๆที่ใชในการแขงขันที่กรรมการเป.นผูกําหนดนั้นไดอางอิงจากพจนานุกรมจีน-ไทย ของ
อาจารย3เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ (ฉบับเพิ่ม กลุมคําสํานวน 14,000 คําและศัพท3ใหมในความหมาย
ใหม 1,400 คํา)
4. เมื่อหมดเวลาการแขงขัน ใหผูเขาแขงขันทุกคนปHดพจนานุกรม และหยุดคนคําศัพท3ทันที
5. กรรมการตรวจสอบความถูกตอง และตรวจนับคะแนนของผูเขาแขงขันทุกคน

การแขงขัน
1. ผูเขาแขงขันที่ระบุเลขหนา สัทอักษร (พิน-อิน) และความหมายไดถูกตองและครบทุกชอง
จะไดคะแนนคําละ 4 คะแนน
2. ถาผูเขาแขงขันเขียนขอมูลไมครบทุกชอง ใหถือวา ผิด และใหคะแนนในขอนั้นเป.น 0

เกณฑการใหคะแนน
1. กอนการใหคะแนน กรรมการตัดสินจะตรวจเช็คความถูกตองทั้งเลขหนา สัทอักษร (พิน-อิน)
และความหมาย หากตรวจแลวพบวาถูกตอง กรรมการก็สามารถใหคะแนนตามจํานวนขอที่
ผูเขาแขงขันสามารถทําได
2. หากกรรมการพบวาเลขหนา สัทอักษร (พิน-อิน) และความหมาย มีสวนใดสวนหนึ่งผิด ใหถือวา
ผิด และใหคะแนนในขอนั้น เป.น 0
3. หากผูเขาแขงขันระบุความหมายผิดไปจากความหมายเดิม ใหถือวา ผิด และใหคะแนนในขอนั้น
เป.น 0

เกณฑการตัดสิน
1. รอยละ 80-100
2. รอยละ 70-79
3. รอยละ 60-69
4. ไดต่ํากวารอยละ 60

ไดรับรางวัลเหรียญทอง
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการเห็นเป.นอยางอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป.นสิ้นสุด

การแขงขันอานเรื่องและตอบคําถามภาษาจีน ระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย
รายละเอียดการแขงขัน
1. จํานวนผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จํานวน 1คน
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 จํานวน 1คน
2. เนื้อหาที่ใชในการทําแบบทดสอบ
2.1 ระดับชั้น ม.1-3
ใชหนังสือสัมผัสภาษาจีน ม.ตน เลม 2
2.2 ระดับชั้น ม.4-6
ใชหนังสือสัมผัสภาษาจีน ม.ปลาย เลม 2
3. กรรมการตัดสิน 3 คน กรรมการดําเนินการ 2 คน

เกณฑการใหคะแนน
1. เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 8 ขอ ขอละ 5 คะแนน
รวม 40 คะแนน
2. เลือกถูกผิด
8 ขอ ขอละ 5 คะแนน
รวม 40 คะแนน
3. เขียนตอบ
4 ขอ ขอละ 5 คะแนน
รวม 20 คะแนน
4. เขียนตอบผิด 1 คํา หัก 1 คะแนน (เขียนตอบโดยใชอักษรจีนเทานั้น)
5. หนังสือที่ใช (สัมผัสภาษาจีน เลม 2)
6. อุปกรณ3ที่ผูเขารวมการแขงขันตองเตรียมมาเอง คือ ปากกา และอุปกรณ3ลบคาผิด
7. ใชเวลาในการแขงขัน 50 นาที

เกณฑการตัดสิน
1. รอยละ 80-100
2. รอยละ 70-79
3. รอยละ 60-69
4. ไดต่ํากวารอยละ 60

ไดรับรางวัลเหรียญทอง
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการเห็นเป.นอยางอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป.นสิ้นสุด

การแขงขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย
รายละเอียดการแขงขัน
1.จํานวนผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จํานวน 1คน
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 จํานวน 1คน
2. เนื้อหาที่ใชในการทําแบบทดสอบ
2.1 ระดับชั้น ม.1-3
ใชหนังสือสัมผัสภาษาจีน ม.ตน เลม 2
2.2 ระดับชั้น ม.4-6
ใชหนังสือสัมผัสภาษาจีน ม.ปลาย เลม 2
3. อุปกรณ3ที่ใชในการแขงขัน คือ ดินสอ 2B
4. ใชกระดาษที่มีชองตามเกณฑ3มาตรฐาน
5. ม.ตน เขียนเป.นบทความ 50 คํา 30 นาที
6. ม.ปลาย เขียนเป.นบทความ 70 คํา 30 นาที
7. กรรมการตัดสิน 3 คน กรรมการดําเนินการ 2 คน

เกณฑการใหคะแนน
1. เขียนตัวอักษรไดอยางถูกตองตามหลักการเขียนตัวอักษรจีน
2. เขียนไดสวยงาม
3. ความสะอาดและเป.นระเบียบเรียบรอย
4. น้ําหนักของลายเสนที่เขียน
5. เขียนไดครบตรงตามเวลาที่กําหนด

เกณฑการตัดสิน
1. รอยละ 80-100
2. รอยละ 70-79
3. รอยละ 60-69
4. ไดต่ํากวารอยละ 60

ไดรับรางวัลเหรียญทอง
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการเห็นเป.นอยางอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป.นสิ้นสุด

30 คะแนน
30 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

การแขงขันเขียนพูกันจีน ระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย
รายละเอียดการแขงขัน
1.จํานวนผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จํานวน 1คน
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 จํานวน 1คน
2. เขียนตามคําที่กําหนดให ม.ตน
年年有余
3. เขียนตามคําที่กาหนดให ม.ปลาย
国泰民安
4. ใชเวลาในการเขียนไมเกิน 15 นาที
5. กรรมการตัดสิน 3 คน กรรมการดําเนินการ 2 คน

เกณฑการใหคะแนน
1. รูปแบบตัวอักษรจีน（楷书）สวยงามดูเป.นธรรมชาติ
2. เขียนตัวอักษรไดอยางถูกตองตามหลักการเขียนตัวอักษรจีน
3. ความสะอาดและเป.นระเบียบเรียบรอย
4. เขียนไดครบตรงตามเวลาที่กําหนด

เกณฑการตัดสิน
1. รอยละ 80-100
2. รอยละ 70-79
3. รอยละ 60-69
4. ไดต่ํากวารอยละ 60

ไดรับรางวัลเหรียญทอง
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการเห็นเป.นอยางอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป.นสิ้นสุด

40 คะแนน
30 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน

การแขงขันรองเพลงภาษาจีน ประเภทเดี่ยว ระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย
รายละเอียดการแขงขัน
1.จํานวนผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จํานวน 1 คน
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 จํานวน 1 คน
2. กรรมการตัดสิน 3 คน กรรมการดําเนินการ 2 คน

เกณฑการใหคะแนน
1. ความไพเราะของเสียง
2. การใชจังหวะและทํานองไดอยางถูกตอง
4. บุคลิกภาพ และการถายทอดอารมณ3เพลงตอผูฟLง
5. ความถูกตองในการใชภาษา

30 คะแนน
25 คะแนน
25 คะแนน
20 คะแนน

เกณฑการตัดสิน
1. รอยละ 80-100
2. รอยละ 70-79
3. รอยละ 60-69
4. ไดต่ํากวารอยละ 60

ไดรับรางวัลเหรียญทอง
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการเห็นเป.นอยางอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป.นสิ้นสุด

การแขงขันรองเพลงภาษาจีน ประเภททีม ระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย
รายละเอียดการแขงขัน
1. จํานวนผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จํานวน 3 คน
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 จํานวน 3 คน
2. กรรมการตัดสิน 3 คน กรรมการดําเนินการ 2 คน

เกณฑการใหคะแนน
1. ความไพเราะของเสียง
2. การใชจังหวะและทํานองไดอยางถูกตอง
4. บุคลิกภาพ และการถายทอดอารมณ3เพลงตอผูฟLง
5. ความถูกตองในการใชภาษา

30 คะแนน
25 คะแนน
25 คะแนน
20 คะแนน

เกณฑการตัดสิน
1. รอยละ 80-100
2. รอยละ 70-79
3. รอยละ 60-69
4. ไดต่ํากวารอยละ 60

ไดรับรางวัลเหรียญทอง
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการเห็นเป.นอยางอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป.นสิ้นสุด

การแขงขันเลานิทานภาษาจีน ระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย
รายละเอียดการแขงขัน
1.จํานวนผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
จํานวน 1 คน
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6
จํานวน 1 คน
2. เวลาที่ใชในการแขงขัน
2.1 ระดับชั้น ม.1-3 ใชเวลาในการเลานิทาน
2.2 ระดับชั้น ม.4-6 ใชเวลาในการเลานิทาน
2. กรรมการตัดสิน 3 คน กรรมการดําเนินการ 2 คน

3 นาที ( + -ได 30 วินาที )
5 นาที ( + -ได 30 วินาที )

เกณฑการใหคะแนน
1. การใชลีลาทาทางประกอบในการบอกเลาเรื่องราว
2. ความถูกตองในการใชภาษา
3. ระดับความยากงายของภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น
4. ขอคิดหรือคติสอนใจที่ไดจากเรื่อง
5. ใชเวลาในการพูดตรงตามเวลาที่กําหนด

30 คะแนน
30 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

เกณฑการตัดสิน
1. รอยละ 80-100
2. รอยละ 70-79
3. รอยละ 60-69
4. ไดต่ํากวารอยละ 60

ไดรับรางวัลเหรียญทอง
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการเห็นเป.นอยางอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป.นสิ้นสุด

