
 

 

งานวันวิชาการวิทยาลยัอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 

การแข่งขันรายวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2565 

1. แนะน ำวิทยำลยัอำชีวศึกษำดรุณำรำชบุรี โดยพอสังเขป 
วิทยำลยัอำชีวศึกษำดรุณำรำชบุรี ตั้งอยูท่ี่ตวัเมืองจงัหวดัรำชบุรี อยูท่ำงภำคตะวนัตกของประเทศไทย วิทยำลยัฯ

ได้รับใบอนุญำตให้เปิดกำรสอนเมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2522  ซ่ึงปัจจุบันสำขำวิชำที่ เปิดสอนคือหลักสูตร

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช.) ประเภทวิชำพำณิชยกรรม สำขำวิชำกำรบัญชี  สำขำวิชำกำรตลำด ประเภทวิชำ
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว สำขำกำรท่องเที่ยวและเปิดหลกัสูตรประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูง(ปวส.)  ประเภทวิชำ

บริหำรธุรกิจ  สำขำวิชำกำรบญัชี  สำขำวิชำกำรตลำด สำขำกำรท่องเที่ยว สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นอกจำก

สำขำวิชำชีพแล้วทำงวิทยำลยัฯยงัได้สนับสนุนในเร่ืองของภำษำโดยเฉพำะภำษำจีน ที่ได้จัดตั้งเป็นสนำมสอบ      
วดัควำมรู้ภำษำจีนHSK เมื่อวนัที่ 29 มกรำคม 2565 โดยร่วมมือกบัสถำบนัขงจ่ือเส้นทำงสำยไหมทำงทะเล ภำยใต้

กำรสนับสนุนและส่งเสริมจำกท่ำนสมเด็จพระมหำรัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ซ่ึงสำมำรถสอบวดัควำมรู้ได้     
ทั้งรูปแบบกระดำษและออนไลน์  นอกจำกน้ีทำงวิทยำลยัมีห้องศูนยภ์ำษำและวฒันธรรมจีนที่เปิดให้ควำมรู้และ

ค ำแนะน ำกบันกัเรียนที่ช่ืนชอบภำษำจีนและตอ้งกำรขอทุนไปศึกษำต่อที่ประเทศจีนในอนำคต  ดว้ยควำมตั้งใจของ

พระสังฆรำชยอห์น บอสโก ปัญญำกิจเจริญและผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัอำชีวศึกษำดรุณำรำชบุรี    นำยมนสั วงศป์ระดู่ 
ที่ตอ้งกำรส่งเสริมนกัเรียน/นกัศึกษำให้กำ้วไปสู่สำยอำชีพอยำ่งมัน่คง  

 

2. ประเภทและเวลำของกำรแข่งขนั 

งำนวนัวิชำกำรหมวดวิชำภำษำจีน จดัขึ้นโดยวิทยำลยัอำชีวศึกษำดรุณำรำชบุรีร่วม กบั วิทยำลยัเทคโนโลยี-

ดรุณำโปลีเทคนิค  ระยะเวลำในกำรแข่งขนั 2 วนัแบ่งเป็น 
 

2.1 วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 การแข่งขันสอบวัดความรู้ภาษาจีน แบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น คือ 

1). กำรแข่งขนัสอบวดัควำมรู้ภำษำจีน ช่วงชั้นที่3 (ม.1-ม.3) 
ช่วงเชำ้เวลำ 10:00-11:30 น. ณ ห้องปฏิบตัิกำรภำษำจีน 515 

*** หมำยเหตุ  ส่งไดไ้ม่เกิน 5 คน *** 
2). กำรแข่งขนัสอบวดัควำมรู้ภำษำจีน  ช่วงชั้นที่4 (ม.4-ม.6 หรือ ปวช.1-ปวช.3)  

ช่วงเชำ้เวลำ 10:00-11:30 น. ณ ห้องปฏิบตัิกำรภำษำจีน 512  

*** หมำยเหตุ  ส่งไดไ้ม่เกิน  5 คน *** 
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2.2 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน แบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น คือ 

1). กำรแข่งขนัสุนทรพจน์ ช่วงชั้นที่3 (ม.1-ม.3)  

 ในหัวขอ้ “当今社会学习汉语的重要性”  
ช่วงเชำ้เวลำ 09:00-10:30 น. ณ ห้องศูนยภ์ำษำและวฒันธรรมจีน 

*** หมำยเหตุ ส่งได ้1 คน *** 
2). กำรแข่งขนัสุนทรพจน์ ช่วงชั้นที่4 (ม.4-ม.6 หรือ ปวช.1-ปวช.3)   

 ในหัวขอ้ “汉语，照亮未来的路”  
ช่วงเชำ้เวลำ 11:00-12:30 น. ณ ห้องศูนยภ์ำษำและวฒันธรรมจีน 

*** หมำยเหตุ ส่งได ้1 คน *** 
 

3. วตัถุประสงคข์องกำรแข่งขนั 
3.1 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นกัเรียนที่สนใจภำษำจีน ไดแ้สดงควำมสำมำรถทำงทกัษะภำษำจีน 

3.2 เพ่ือเสริมสร้ำงประสบกำรณ์และเพ่ิมทกัษะทำงดำ้นภำษำจีนให้แก่นกัเรียนที่ช่ืนชอบภำษำจีน 

3.3 เพื่อให้นกัเรียนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในดำ้นภำษำและวฒันธรรม สำมำรถน ำควำมรู้ภำษำจีนมำบูรณำกำร
และถ่ำยทอดผ่ำนผลงำนของตนเองได ้

3.4 เพื่อสร้ำงแรงจูงใจและกระตุน้ให้นกัเรียนมีทศันคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำจีน 

3.5 เพื่อเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยร่วมพฒันำกำรสอนภำษำจีนระหว่ำงสถำบนัต่ำงๆในจงัหวดัรำชบุรีและจงัหวดั
ใกลเ้คียง 

 
4. คุณสมบตัิผูเ้ขำ้ร่วมแข่งขนั (ทุกรำยกำร) 

4.1 ไม่เป็นผูถ้ือสัญชำติจีน 

4.2 เป็นนกัเรียนที่ศึกษำอยูใ่นสถำบนักำรศึกษำต่ำงๆในประเทศไทย  
4.3 อำยตุำมเกณฑท์ี่ก  ำหนด 

- ช่วงชั้นที่3 (ม.1-ม.3)        

- ช่วงชั้นที่4 (ม.4-ม.6 หรือ ปวช.1-ปวช.3)     
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5. รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขัน 

5.1 การแข่งขันสอบวัดความรู้ภาษาจีน 

กติกา     

- ผูเ้ขำ้สอบตอ้งน ำบตัรประจ ำตวั(บตัรนกัเรียนหรือบตัรประชำชน)  มำแสดงตวัต่อผูคุ้มสอบใน             

  วนัสอบ 

- หำกไมไ่ดน้ ำบตัรประจ ำตวั(บตัรนกัเรียนหรือบตัรประชำชน) หรือลืมน ำมำ  ให้คุณครูที่พำ            

   นกัเรียนมำสอบแข่งขนั แจง้กบัผูคุ้มสอบและแสดงตวักบัผูคุ้มสอบก่อนเวลำเขำ้สอบ 30 นำที 

- อุปกรณ์ที่สำมำรถน ำเขำ้ห้องสอบไดม้ี ดินสอ ยำงลบ และปำกกำ 

- ไมอ่นุญำตให้น ำของมีค่ำเขำ้ห้องสอบ หำกมขีองสูญหำยทำงผูจ้ดักำรแข่งขนัจะไม่รับผิดชอบ 

- หำกน ำมอืถอืเขำ้ห้องสอบ ผูเ้ขำ้สอบตอ้งปิดเสียงมือถอืให้เรียบร้อย 

- เขำ้ห้องสอบก่อนเวลำสอบอยำ่งนอ้ย 10 นำที 

- หำกเขำ้สอบชำ้เกิน15นำที หลงัจำกเวลำสอบที่ก  ำหนด จะถือว่ำสละสิทธ์ิในกำรแข่งขนั 

- ในระหว่ำงกำรสอบไม่อนุญำตให้ผูท้ี่ไม่เก่ียวขอ้งเขำ้ห้องสอบ ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน 

- ในระหว่ำงกำรสอบไม่อนุญำตให้ผูส้อบออกจำกห้องสอบ แต่หำกผูเ้ขำ้สอบจ ำเป็นตอ้งออกจำก  

  ห้องสอบ เช่นเขำ้ห้องน ้ำ ให้ยกมือและแจง้กบัผูคุ้มสอบ จะมีเจำ้หนำ้ทีพ่ำผูเ้ขำ้สอบไปเขำ้ห้องน ้ำ  

  เป็นตน้ 

- หำกพบกำรทุจริต ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทำงผูจ้ดักำรแข่งขนัหรือผูคุ้มสอบจะขอยตุิกำรท ำขอ้สอบของ    

  ผูเ้ขำ้สอบทนัที 

- หำกท ำขอ้สอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้ยกมือแจง้กบัผูคุ้มสอบ ผูคุ้มสอบจะเก็บขอ้สอบและตรวจ 

  ควำมเรียบร้อย ก่อนอนุญำตให้ผูส้อบออกจำกห้องสอบ 

- ผูเ้ขำ้แข่งขนัแต่งกำยชุดนกัเรียนสุภำพเรียบร้อย 

แนวทางและเนื้อหาในการสอบ   (จ านวน 50 ข้อ/100คะแนน) 

1). ช่วงช้ันที่ 3 (ม.1-ม.3)  จ านวน 50 ข้อ 

แบ่งเป็นทั้งหมด 6 ตอน  (ค าศัพท์และประโยคในระดับHSK1-2) 

ตอนที่1 拼音  จ ำนวน 15 ขอ้   ตอนที่2 生词  จ ำนวน 10 ขอ้ 

ตอนที่3 汉字  จ ำนวน 5 ขอ้  ตอนที่4 阅读 จ ำนวน 5 ขอ้ 

ตอนที่5 语法  จ ำนวน 5 ขอ้  ตอนที่6 回答问题 จ ำนวน 10 ขอ้ 
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2). ช่วงช้ันที่4 (ม.4-ม.6 หรือ ปวช.1-ปวช.3)  จ านวน 50 ข้อ 

แบ่งเป็นทั้งหมด 5 ตอน  (ค าศัพท์และประโยคในระดับHSK2-3) 

ตอนที่1  ควำมรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรมจีน  จ ำนวน 15 ขอ้ 

ตอนที่2 汉字  จ ำนวน 5 ขอ้  ตอนที่3 阅读 จ ำนวน 10 ขอ้ 

ตอนที่4 语法   จ ำนวน 10 ขอ้  ตอนที่5 回答问题   จ ำนวน 10 ขอ้ 

5.2 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน 

กติกา     

 - เน้ือหำในกำรพูด ใชเ้วลำ 2.30 นำที ไม่เกิน 3.30 นำที   

- หำกพูดเกินหรือพูดไม่ตรงตำมเวลำที่ก  ำหนด หัก30วินำที ต่อ0.5คะแนน 

 -  ผูเ้ขำ้แข่งขนัแต่งกำยชุดนกัเรียนสุภำพเรียบร้อย 

การให้คะแนน   (100 คะแนน)  

 - น ้ำเสียงหรือกำรพูด ดึงดูดผูฟั้งให้ฟัง     30 คะแนน 

 - กำรออกเสียงค ำภำษำจีน      20 คะแนน 

 - เน้ือหำมีควำมน่ำสนใจ       30 คะแนน 

- เน้ือหำตรงประเด็นตำมหัวขอ้กำรแข่งขนั     10 คะแนน 

 - ใชเ้วลำในกำรพูดไดเ้หมำะสมกบัเน้ือหำ     10 คะแนน  

6. ขั้นตอนกำรสมคัร 

6.1 แสกนQR-CODE เข้ากลุ่มLINE  

 

 

 

 

 

 

6.2 เข้ากลุ่มLINE แล้ว รับลิงค์การสมัครและกรอกข้อมูลผู้เข้าแข่งขันให้เรียบร้อย 

7. สอบถำมขอ้มลูเพ่ิมเติมหรือติดตำมข่ำวสำรเก่ียวกบัภำษำจีนไดท้ี ่

อ.อินทิรำ อินทร์ทรง  091-499-5156/099-196-2647                                       

Facebook: หมวดภำษำจีน วิทยำลยัอำชีวศึกษำดรุณำรำชบุรี 

                                                            Line Open Chat： 

 

 

กลุ่มLINE การแข่งขนัสนุทรพจนภ์าษาจีน กลุ่มLINE การแข่งขนัตอบค าถามภาษาจีน 
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8. ตำรำงกำรแข่งขนั    
 

 

วนัพฤหัสบดีที่ 1 ธนัวำคม 2565 
ณ วิทยำลยัอำชีวศึกษำดรุณำรำชบุรี 
กำรแข่งขนัตอบค ำถำมภำษำจีน 

เวลำ รำยกำร รำยละเอียด 
09:00-09:30 ลงทะเบียนและรำยงำนตวั ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอบค ำถำมภำษำจีน ลงทะเบียนที่จุด

ลงทะเบียน 
ณ บริเวณดำ้นหนำ้ห้องศูนยภ์ำษำจีน 

09:30-09:50 กำรแข่งขนัตอบค ำถำมภำษำจีน 
 ช่วงชั้นที่3 (ม.1-ม.3) 

ผูเ้ขำ้แข่งขนัเขำ้ห้องสอบ  
ห้องปฏิบตัิกำรภำษำจีน515 

กำรแข่งขนัตอบค ำถำมภำษำจีน  
 ช่วงชั้นที่4 (ม.4-ม.6 หรือ ปวช.1-ปวช.3) 

ผูเ้ขำ้แข่งขนัเขำ้ห้องสอบ 
ห้องปฏิบตัิกำรภำษำจีน512 

10:00-11:30 ท ำกำรสอบแข่งขนัสอบวดัควำมรู้ภำษำจีน 
13:00-14:00 ประกำศผลกำรแข่งขนั ประกำศผล และถ่ำยภำพร่วมกนั 

ณ ห้องศูนยภ์ำษำและวฒันธรรมจีน 
วนัศุกร์ที่ 2 ธนัวำคม 2565 

ณ วิทยำลยัอำชีวศึกษำดรุณำรำชบุรี 
                                                                  กำรแข่งขนัสุนทรพจน์ภำษำจีน 
08:00-08:30 ลงทะเบียนและรำยงำนตวั ผูเ้ขำ้แข่งขนัสุนทรพจน์ภำษำจีน ลงทะเบียนที่จุด

ลงทะเบียน และจบัล ำดบักำรแข่งขนั  
ณ บริเวณดำ้นหนำ้ห้องศูนยภ์ำษำจีน 

09:00-10:30 กำรแข่งขนัสุนทรพจน์ภำษำจีน 
ช่วงชั้นที่3 (ม.1-ม.3) 

แข่งขนัสุนทรพจน์ภำษำจีน 
ณ ห้องศูนยภ์ำษำและวฒันธรรมจีน 

11:00-12:30 กำรแข่งขนัสุนทรพจน์ภำษำจีน 
ช่วงชั้นที่4 (ม.4-ม.6 หรือ ปวช.1-ปวช.3) 

แข่งขนัสุนทรพจน์ภำษำจีน ณ ห้องศูนยภ์ำษำและ
วฒันธรรมจีน 

13:30-14:30 ประกำศผลกำรแข่งขนั ประกำศผล และถ่ำยภำพร่วมกนั 
ณ ห้องศูนยภ์ำษำและวฒันธรรมจีน 

 

***หมำยเหตุ เวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง  

9.5 


