


โครงการแข่งขันทักษะความสามารถภาษาจีน (汉语桥)  

ชิงถ้วยอัสสัมชัญ ประจำปี ๒๕๖๑ 

ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
วัตถุประสงค์  

 เพื่อนักเรียนที่มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน  ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทั้งยัง

เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน ให้นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น   

หน่วยงานรับผิดชอบ  

 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

เวลาและสถานที่  

 เวลา : วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

 สถานที่ : ณ ห้อง Albert Hall  ตึก AU Mall มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  

กลุ่มเป้าหมาย  

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยต้องเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติจีน  

กำหนดการ  

เวลา รายละเอียด

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. สุนทรพจน์หัวข้อ “ 跟我看中国 ”  

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การตอบปัญหาความรู้รอบตัว และสุนทรพจน์แบบฉับพลัน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การแข่งขันแสดงความสามารถพิเศษ

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมสันทนาการ 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. พิธีมอบรางวัล



เกณฑ์การแข่งขัน 

 การแข่งขันประกอบด้วย รวมทั้งสิ้น ๔ รายการ 

- สุนทรพจน์หัวข้อ “跟我看中国” ๓ นาที   

- การตอบปัญหา ๓ ข้อ   

- สุนทรพจน์ฉับพลัน ๑ นาที  

- การแข่งขันแสดงความสามารถพิเศษ  ๓-๕ นาที 

เกณฑ์การให้คะแนนมีดังต่อไปนี้ 

         1. สุนทรพจน์หัวข้อบังคับ  ในหัวข้อ “跟我看中国”  เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ  น้ำเสียงไพเราะ      

ออกเสียงชัดเจน   

 
2. การตอบปัญหา  จำนวน ๓ ข้อ  ข้อละ ๕ คะแนน รวม ๑๕ คะแนน 
3. สุนทรพจน์แบบฉับพลัน  ผู้เข้าแข่งขันจับฉลาก ๑ หัวข้อ แล้วกล่าวสุนทรพจน์ทันที  มีเกณฑ์การ

ให้คะแนนดังนี้ 

       
     *** คำถามที่ใช้ในการแข่งขันและหัวข้อที่ใช้จับสลาก จะแจ้งให้ทราบหลังจากสมัคร ***  
 
 
 
 
 

เกณฑ์ คะแนน

เนื้อหา ๕

บุคลิก ๑๕

การออกเสียง ๑๕

เวลา ๕

รวม ๔๐ คะแนน

เกณฑ์ คะแนน

เนื้อหา ๑๐

การออกเสียง ๕

รวม ๑๕ คะแนน



 
 
4. การแสดงความสามารถพิเศษ  ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ทุกประเภท เช่น การร้องเพลง การรำ

จีน การอ่านกลอนจีน การบรรเลงดนตรี เป็นต้น  มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

กิจกรรมทั้งสี่รายการ มีคะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน   

รางวัล 

 รางวัลแบ่งออกเป็น    รางวัลชนะเลิศ    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    

รางวัลชมเชย  ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันและคุณครูผู้ฝึกสอนทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งผู้ที่

ได้รับรางวัลมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาค่ายฤดูใบไม้ร่วง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และทุนการศึกษาต่อ ณ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน จากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยรางวัลของแต่ละระดับแบ่งออกเป็นดังนี้ 

เกณฑ์ คะแนน

บุคลิกภาพ ๕

ประเภทการแสดง ๑๐

ความสวยงาม ๑๐

เวลา ๕

รวม ๓๐ คะแนน

รางวัล จำนวน รางวัลที่ได้รับ

รางวัชนะเลิศ ๑ คน เกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลค่า ๓,๐๐๐บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑ คน เกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลค่า ๒,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑ คน เกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลค่า ๑,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๓ คน เกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลค่า ๕๐๐



วิธีการสมัคร 

กรุณากรอกใบสมัครลงในเว็บไซต์ ให้ครบถ้วน และส่งเพลงที่จะใช้สำหรับการแสดงมาที่  

E-mail : zhulinlin@au.edu ภายในวันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  

ผู้ประสานงาน : อาจารย์วารุต ไชยชาญ และ Ms.Zhu linlin  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร : ๐๒-๗๒๓๒๐๗๑, (วารุต) ๐๘๔-๖๔๗๑๔๖๒, (Zhulinlin) ๐๖๔-๓๒๑๔๐๐๕ 

หมายเหตุ :  
1.รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น ๓๐ คน หากครบที่กำหนดจะปิดรับสมัครทันที 
2.แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน ๓ คน 
3.คำถามที่จะใช้ในการตอบปัญหาความรู้รอบตัว และหัวข้อสุนทรพจน์แบบฉับพลัน จะส่งให้หลังจากปิดรับ

สมัคร โดยคำถามจะมีคล้ายคลึงกับคำถามที่ได้ส่งมาเป็นแบบอย่าง 

mailto:zhulinlin@au.edu


关于2018年 易三仓大学孔子学院举办易三仓杯“汉语桥” 

中学生选拔赛的通知 

为了给热爱学习汉语、热爱中国文化的泰国中学生提供一个展示自我的舞台，创

造一个互相学习、互相交流的平台，易三仓大学孔子学院决定举办“汉语桥”中学生

选拔赛。通过比赛，一方面，激励学生学习汉语的热情和兴趣，加强学生对中国文化

的了解，另一方面，鼓励学生培养中华才艺；同时通过选拔，可以挖掘出优秀选手，

向“汉语桥”大赛输送人才。 

一、主办单位： 

易三仓大学孔子学院 

二、比赛时间及地点： 

时间：2018年1月19日 

地点：易三仓大学素万那普校区，Albert Hall 

三、参赛对象： 

非中国籍中学生 

四、比赛流程： 

五、参赛要求： 

比赛包括定题演讲（3分钟）、中国知识问答（3个）、即兴演讲（1分钟）和中华

才艺（3-5分钟）四项内容。请参赛学校根据自己学校的具体情况，通知负责老师组织

学生报名参加。 

时间 内容

8:30-9:00 签到、抽签

9:00-9:30 开幕式及嘉宾、领导致辞

9:30-11:	00 定题演讲

11:00-12:00 知识问答和即兴演讲

12:00-13:00 午餐（孔子学院提供）

13:00-14:30 才艺比赛

14:30-15:00 互动环节

15:00-15:30 颁奖典礼



（一）定题演讲的主题为：“跟我看中国”，内容要求贴合主题、贴近生活，吐

字清晰，发音正确，精神饱满、情感表达积极向上。评委评分内容及分值如下： 

（二）中国知识问答，共三个问题回答正确即可得分，。评委评分内容及分值如

下： 

     

（三）即兴演讲要求选手演讲内容贴合主题，吐字清晰，语言流畅，充分利用时

间。评委评分内容及分值如下： 

（四）才艺表演，凡是中华才艺相关展示皆可，内容不限。内容参考如下：（1）
中国歌曲表演；（2）中国民族舞蹈表演；（3）诗歌朗诵等语言类节目；（4）中国传

统乐器表演；（5）中国功夫类等。评委评分内容及分值如下： 

    

    四个环节总分为100分，每位选手每个环节的得分为该环节评委平均分，个人总分

为四个环节的得分总和。比赛名次按照个人总分排序。 

评分内容 分值

整体形象       5

演讲内容 15

语言表达 15

时间把握 5

评分内容 分值

问题一       5

问题二 5

问题三 5

评分内容 分值

演讲内容      10

语言表达 5

评分内容 分值

舞台形象       5

表演形式 10

表演效果 10

时间把握 5



六、奖励 

比赛设立一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖，获奖者会获得现金奖励，所有参赛

者、指导教师均可获得证书一份。获奖者还将优先获得易三仓大学孔子学院组织的赴

中国秋令营项目、各种类型赴中国学习奖学金的机会等。易三仓大学孔子学院也会对

优秀组织院校进行表彰。 

六、报名 

报名方式：请通过扫描二维码在网站填写，并将才艺表演伴奏(如有)E-mail至

zhulinlin@au.edu 

报名截止日期：2017年12月29日 

联系人：朱琳琳，大丰  

联系电话：027232071，（朱琳琳）064-3214005，（大丰）084-6471462 

备注： 

1. 本次比赛可接收30名选手参加比赛，报满30人即止； 

2. 每个学校最多可选送3位选手； 

3. 中国知识问答的题库和即兴演讲的主题会在报名截止以后，统一发送给参赛学校和

参赛学生，以作参考； 

奖项 数量 奖金/奖品

一等奖 1人 3000铢/人

二等奖 1人 2000铢/人

三等奖 1人 1000铢/人

优秀奖 3人 500铢/人


