
การแขงขันเลานิทานดวยภาษาจีน คร้ังที่ 2 

（第二届说中文讲故事大赛） 

 

1. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาทํากิจกรรม และมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรคตลอดจน นําไปสู

การพัฒนาความรูความชํานาญดานภาษาจีน 

2. เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนในระดบัช้ันมัธยมศึกษาไดพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนผานการเลานิทาน และมีเวทีใน 

การแสดงความรูความสามารถดานภาษาจีน 

3. เพ่ือผลักดันใหนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาไดฝกฝนทักษะในการใชภาษาจีนอยางตอเน่ืองตลอดจน นําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และพัฒนาประเทศในอนาคต 

2. กลุมเปาหมาย 

     นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 - ม.6 ) ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกลเคียง 

3. วันเวลาในการจัดโครงการ  

วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

4. สถานท่ีจัดกิจกรรรม  

           หองเรียน 200 ท่ีน่ัง อาคาร 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต 

5. คณะทํางาน 

1. อาจารย ดร.พิทยา ลิ่มบุตร               

2. อาจารย ดร.เปรมสินี คําทัปน    

3. อาจารย ศิริขวัญ ไผทรักษ          

4. อาจารย ธรณิศ ลลีาเศรษฐกุล      

5. อาจารย ดร. ยุพิน กรัณยเดช                      

6. อาจารย ดร. นาฏกานต ดิลทส  

7. อาจารย ดร. ศุภชัย แจงใจ         

8. อาจารย He Ke 

 

 

 

 

 

 



6. รายละเอียดและรูปแบบกิจกรรม 

1. เปดรับสมัครการแขงขันระหวางวันท่ี 3 ตุลาคม ถึง 16 ตุลาคม 2563 และกรุณายืนยันการเขารวมกิจกรรมกับผูรับ

ประสานงานโครงการ 

2. รูปแบบการแขงขัน ประเภทเดี่ยว 

3. รูปแบบนิทานท่ีใชในการประกวด “นิทานอะไรก็ไดท่ีนักเรียนช่ืนชอบ” 

4. ภาษาท่ีใชในการประกวด “ภาษาจีน” 

5. เวลาท่ีใชในการเลาเรื่องประมาณ 5 – 8 นาที (บวก - ลบ 30 วินาทีไมตัดคะแนน) ใชเวลานอย หรือเกิน กวาเวลาท่ี

กําหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน 

6. นักเรียนสามารถนําอุปกรณมาประกอบการเลาเรื่องได 

7. วิธีเขาสมัครการแขงขัน 

สมัครเขารวมแขงขันดวยการสแกน QR Code  (ตามรูปภาพดานลาง) หรือลิงค  https://forms.gle/nZhLN9fWmjnLdeKF6 

สําหรับเขาสูระบบ เพ่ือดําเนินการกรอกขอมูล และอัปโหลดเอกสารการประกอบการสมัคร หรือติดตอขอมูลการสมัครไดท่ี

ผูรับผิดชอบประสานงานโครงการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครแขงขนัเลานิทานดวยภาษาจีน 

ผูรับผิดชอบประสานงานโครงการ 

1. คุณนารรีัตน จันทรแดง 

โทร 076 - 276620 

E-mail : nareerat.c@phuket.psu.ac.th 

2. อาจารย ดร.พิทยา ลิ่มบุตร  

โทร 065 - 8789462 

E-mail : pittaya.l@phuket.psu.ac.th              

8. ของรางวัลและประกาศนียบัตร 

1. รางวัลท่ี 1 เงินสดมูลคา 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

2. รางวัลท่ี 2 เงินสดมูลคา 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 

3. รางวัลท่ี 3 เงินสดมูลคา 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 

4. รางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชยพรอมของท่ีระลึกจากคณะวิเทศศึกษา 

https://forms.gle/nZhLN9fWmjnLdeKF6


** หมายเหตุ ผูเขาแขงขันทุกคนท่ีไมไดรับรางวัลท่ี 1- 3 จะไดรับรางวัลชมเชย 

9. เกณฑการใหคะแนน  

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน

เต็ม 

(100) 

คะแนน 

ท่ีได 
หมายเหตุ 

1. เนื้อเร่ือง (Content) 30   

 1.1 เน้ือเรื่องมีความนาสนใจ   10   

 1.2 รูปแบบการเลาเรื่อง การนําเสนอ   10   

 1.3 ขอคิดคติเตือนใจของเน้ือเรื่อง 10   

2. ความคลองแคลวดานการใชภาษา  

   (Language Competence)   
40 

  

 2.1 ใชภาษาถูกตอง คําศัพท โครงสราง คําสันธาน และความ

เหมาะสม 
15 

  

 2.2 ความสามารถดานการออกเสยีง   15   

 2.3  การใชนํ้าเสียง และอารมณสอดคลองกับเน้ือเรื่อง   10   

3.บุคลิก ทาทาง (Personality) 25   

 3.1 ลักษณะทาทาง และการแสดง  15   

3.2 อุปกรณ หรือฉากประกอบการแสดง  5   

3.3 การแตงกายเหมาะสมกับเน้ือเรื่อง   5   

4. เลาตามเวลาท่ีกําหนด (Time)   5   

     รวม    
 

10. เกณฑการตัดสิน  

   ผูเขาแขงขันท่ีไดผลคะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรกจะไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ 

โดยผูเขาแขงขันทุกคนท่ีไมไดรับรางวัลท่ี 1 - 3 จะไดรับรางวัลชมเชยพรอมของท่ีระลึกจากคณะวิเทศศึกษา 

11. คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

กรรมการตัดสินเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถในการสื่อสารภาษาจนีเปนอยางดี ประกอบดวย 

1. อาจารยเจาของภาษา ทําหนาท่ี กรรมการตัดสิน 1 คน  

2. อาจารยผูสอนภาษาจีน / ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาจีน ทําหนาท่ีกรรมการตดัสิน 2 คน  

3. นักศึกษาสาขาจีนศึกษา คณะวิเทศศึกษา ทําหนาท่ีควบคุมการแขงขัน จํานวน 1 คน  

 

 

 



 

12. ระเบียบการจัดการการแขงขันเลานิทานดวยภาษาจีน ครัง้ท่ี 2 

คณะกรรมการดําเนินงานวางแผนการดําเนินงานจัดการแขงขัน จํานวนคณะกรรมการตามจุดตาง ๆ 

1. กรรมการลงทะเบียนรับรายงานตัว 3 – 5 คน ทําหนาท่ีรับลงทะเบียนตรวจสอบรายช่ือใหถูกตอง จับสลาก 

จัดลําดับเขารวมการแขงขันนักเรียนใหเรียบรอย 

2. พิธีกร 1 – 2 คน ทําหนาท่ีช้ีแจงระเบียบการแขงขัน มารยาทในการแขงขัน สรางบรรยากาศท่ีดี ดูแลนักเรียนท่ีจะ

เขาแขงขัน 

3. กรรมการตัดสิน 3 คน มีชาวตางชาติ 1 คน  

4. นักศึกษา สาขาจีนศึกษา คณะวิเทศศึกษา จับเวลา 1 คน การจับเวลามีอุปกรณ ดังน้ี  

1. นาฬิกาจับเวลา  

2. ปาย 3 สี ไดแก (เขียว แดง เหลอืง)  

• สีเขียว หมายถึง เริ่มพูดได  

• สีเหลือง หมายถึง เตือนกอนครบ 1 นาที  

• สีแดง หมายถึง หมดเวลา ในการแขงขัน  

หลังนักศึกษาจับเวลาชูปายสีแดง ผูแขงขันสามารถพูดตอได 30 วินาที โดยไมโดนหักคะแนน การ

จับเวลาจะเริ่มหลังจากท่ีนักเรียนแนะนําตัว และพูดหัวขอนิทาน 

5. กรรมการท่ีดูแลนักเรียนท่ีเขาแขงขัน 1 คน 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดพัฒนาความสามารถดานทักษะการพูดภาษาจีน 

2. สงเสริมความกลาแสดงออกของนักเรียนท่ีมีความสามารถดานภาษาจีน 

3. เปนการประชาสัมพันธหลักสูตรจีนศึกษา และสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางคณะวิเทศศึกษา และโรงเรียนมัธยม

ตาง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต และใกลเคียง 

 
 
 
 


