


การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน ในหัวข้อ “รอบรู้แดนมังกร” ประจำปี 2561 

ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

วันที่ 31 มกราคม 2561 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่มีต่อภาษาและวัฒนธรรมจีน อีกทั้งเป็นการส่ง

เสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามศักยภาพของตนเอง  

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

เวลาและสถานที่ 

 วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ตึก CL ชั้น 1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  

กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยต้องเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติจีน จำนวน 120 คน 

กำหนดการ 

เวลา รายละเอียด

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน

           09.30 - 10.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน

10.00 - 11.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีนรอบคัดเลือก (รอบที่ 1)

11.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ ๒

13.00 - 14.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีนรอบคัดเลือก ( รอบที่ ๒)

14.00 - 14.20 น. กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล

14.20 - 15.00 น. การแข่งขันทักษะภาษาจีนรอบชิงชนะเลิศ

           15.00 - 15.30 น. พิธีมอบรางวัล



เกณฑ์การแข่งขัน 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ  รอบคัดเลือก (รอบที่ 1)  รอบคัดเลือก (รอบที่ 2) และ รอบชิงชนะเลิศ 

- รอบคัดเลือก (รอบที่ 1)   

 ตอบปัญหาโดยการทำแบบทดสอบจำนวน 50 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง ข้อละ 2 คะแนน รวม 100 คะแนน 

โดยแบบทดสอบประกอบด้วย  แบบทดสอบสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ แบบทดสอบแบบถูก

ผิด จำนวน 20ข้อ แบบทดสอบแบบหลายคำตอบ จำนวน 10 ข้อ 

 ***คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเพื่อเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก(รอบที่ 2) จำนวน 20 คน 

- รอบคัดเลือก(รอบที่ 2) ผู้เข้าแข่งขันต้องตอบปัญหาโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

 ตอบปัญหาแบบ 4 ตัวเลือก  2 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน เวลาในการตอบคำถามแต่ละข้อ 30 วินาที 

 ตอบปัญหาถูกผิด ข้อละ 10 คะแนน ภายในเวลา 1 นาที  

****ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนมากที่สุด 8 คนแรก จะได้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 

- รอบชิงชนะเลิศ 

 รอบชิงชนะเลิศแบ่งประเภทคำถามออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  30 คะแนน 20 คะแนน 10 คะแนน โดยผู้

เข้าแข่งขันสามารถเลือกตอบคำถาม 2 คำถาม เวลาในการตอบคำถามแต่ละข้อ 30 วินาที  

***ผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดโดยรวมผลคะแนนจากการแข่งขันจากทั้ง 3 รอบ จะได้รับรางวัลชนะเลิศ   

รางวัล 

  รางวัลแบ่งออกเป็น  รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 

รางวัลชมเชย ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันและอาจารย์ผู้ดูแลทุกท่านจะได้รับเกียรติบัติเข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งผู้ที่ได้

รับรางวัลมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาค่ายฤดูใบไม้ร่วง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และทุนการศึกษาต่อ ณ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน จากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

รางวัล จำนวน รางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ 1 คน ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลค่า 2,000บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 คน ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลค่า 1,500บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1 คน ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท

รางวัลชมเชย 5 คน เกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลค่า ๕๐๐



วิธีการสมัคร 

กรุณากรอกใบสมัครลงในเว็บไซต์ ให้ครบถ้วนภายในวันที่  11 มกราคม 2560  

ผู้ประสานงาน : อาจารย์วารุต ไชยชาญ และ Ms.Wen Pan  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 02-7232071, (วารุต) 084-6471462, (Wen Pan) 064-0844772 

อีเมล์ : wenpan@au.edu 

หมายเหตุ  

1. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 120 คน หากครบที่กำหนดจะปิดรับสมัครทันที 

2. ทุกโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 5 คน 

3. เนื้อหาของคำถามที่จะใช้ในการตอบปัญหาจะส่งให้หลังจากส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว  

4. กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อรับเงินรางวัล 



易易三仓⼤大学孔⼦子学院关于举办中国国情知识⼤大奖赛的通知

为了了促进泰国⻘青少年年对中国国情的了了解，提升他们学习中国语⾔言和⽂文化的兴趣，同时发

扬优秀的中华传统⽂文化，加深中泰师⽣生之间的友谊，易易三仓⼤大学孔⼦子学院特定开展中国国情

知识⼤大奖赛活动，活动详情如下：

⼀一、主办单位：

易易三仓⼤大学孔⼦子学院

⼆二、⽐比赛时间及地点：

时间：2018年年1⽉月31⽇日 
地点：易易三仓⼤大学素万那普校区CL楼

三、参赛对象：

泰国中学⽣生(⾮非中国籍）

四、⽐比赛规则：
1.⽐比赛分为初赛、复赛和决赛三个环节。

2.初赛以笔试的⽅方式进⾏行行，共计50题，60分钟，每题分值2分。

3.复赛包括热身赛和竞答赛两个环节。前⼀一环节中，持⼈人按照预定的题⽬目顺序向选⼿手提问，
每位选⼿手轮流回答⼀一个问题，答题时间为30秒。此环节共进⾏行行2轮问答，总分20分，答对⼀一
题得10分，答错或不不答不不得分，选⼿手不不能要求换题。每位选⼿手都有⼀一次向评委⽼老老师求助的机
会，评委⽼老老师可在答案选项中去除两个错误答案。此环节由主持⼈人宣布选⼿手回答正确或错

误，并由计分的⼯工作⼈人员统计分数。后⼀一环节中，主持⼈人⽤用最快的语速清晰地念完题⽬目选⼿手

在最短的时间内回答“对”、“错”，回答完毕后主持⼈人回应：“回答正确”或“回答错误”，然后继
续念下⼀一道题⽬目让选⼿手作答，直到⼀一分钟计时结束。此环节选⼿手轮流作答，每位选⼿手1分钟
时间，选⼿手答对⼀一题得10分，答错或不不答不不得分。由⼯工作⼈人员计时、计分。

4.决赛以选答的⽅方式进⾏行行。每位选⼿手轮流在三个不不同分值的题⽬目中选择⼀一个来回答，不不同分
值对应着题⽬目的不不同难易易程度（如分值为10分的题⽬目⽐比较简单，分值为30分的题⽬目⽐比较
难）。每⼀一题的作答时间最⻓长为30秒，答对得相应题⽬目的分数，答错或不不答不不得分，题⽬目出
现以后选⼿手不不能要求换题，也不不能求助他⼈人。选答进⾏行行2轮，由主持⼈人宣布回答正确或错
误，由计分的⼯工作⼈人员统计分数。



五、活动时间安排

六、奖励

此次⽐比赛设⽴立⼀一等奖、⼆二等奖、三等奖、优秀奖，获奖者会获得⼀一定⾦金金额现⾦金金奖励，所

有参赛者和指导教师都将获得证书⼀一份。此外，获奖者还将优先获得参加易易三仓⼤大学孔⼦子学

院组织的赴中国秋令营项⽬目以及赴中国学习的奖学⾦金金的机会等。

本次⽐比赛设有：

⼀一等奖⼀一名，奖励2000泰铢并颁发证书及奖杯。
⼆二等奖⼀一名，奖励1500泰铢并颁发证书及奖杯。
三等奖⼀一名，奖励1000泰铢并颁发证书及奖杯。
优秀奖五名，奖励500泰铢并颁发证书。

七、报名

报名⽅方式：请各学校的负责⽼老老师指导学⽣生以院校为单位填写报名表并E-mail⾄至
wenpan@au.edu
报名截⽌止⽇日期：2018年年1⽉月11⽇日（限报名额120⼈人。）
联系⼈人：⽂文盼   电话：027232071,0640844772

9:00——9:30 签到

9:30——10:00 开幕式

10:00——11:00 初赛（笔试）

11:00——13:00 午餐（12：30以后可到孔院查看初赛成绩）

13:00——14:00 复赛

14:00——14:20 互动环节

14:20——15:00 决赛

15:00——15:10 互动环节

15:10——15:20 颁奖

15:20——15:30 合影



⼋八、备注

1.限报名额120⼈人。
2.每个学校限报名5⼈人。
3.参赛选⼿手可参考易易三仓⼤大学孔⼦子学院提供的《中国国情知识⼤大奖赛试题库》做好相关准
备。（报名成功后，易易三仓⼤大学孔⼦子学院会将该资料料发给参赛选⼿手。）

4.请参赛选⼿手于⽐比赛当天携带⼀一份本⼈人身份证复印件以便便领取奖⾦金金。


