
 
 

นิทรรศการ  ““Techno Chon & Prabhassorn Think Different ”” 
วันศุกร์ ที ่ 3 กุมภาพันธ์  2566 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 
*********************************************************************************** 

หลักเกณฑ์และรายละเอียด  การประกวดร้องเพลงจีน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
 

 การแข่งขัน   ประเภทบุคคล แต่ละสถานศึกษาส่งได้ไม่เกิน 1 คน    
 วันแข่งขัน    วันศุกร์ ที ่ 3 กุมภาพันธ์  2566 
 กำหนดการลงทะเบียน   เวลา 07.30 - 8.30 น. ณ อาคารบริหารธุรกิจ 
 เวลาการแข่งขัน   09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร D  ชั้น 3  ห้อง D301  
 กติกาการแข่งขัน 

1. เป็นผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

2. เป็นการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีนกลาง (ขับร้องเดี่ยว) เฉพาะบุคคลสัญชาติไทย ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาท่ี 2 

เท่านั้น 

3. ผู้สมัครแข่งขันเลือกขับร้องเพลงภาษาจีนกลางคนละ 1 เพลง ความยาวไม่เกิน 5 นาที  

โดยส่งเนื้อเพลงเป็นไฟล์ PDF  โดยระบุชื่อไฟล์ว่า “ชื่อ-นามสกุล ตามด้วยชื่อโงเรียน” ส่งมายัง  
  E-mail : patchanut@techno-chon.ac.th  
4. การแต่งการของผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นชุดนักเรียน หรือสามารถแต่งกายด้วยชุดการแสดงได้แต่จะต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
สิ่งท่ีต้องเตรียมมาในการแข่งขัน 

- Sound เพลงที่ใช้ในการแข่งขันที่บันทึกลงแฟลชไดร์ฟและตัดเสียงร้องออกทุกช่องเพลงสำหรับเข้าประกวด 

 รางวัลการแข่งขัน 
รางวัลชนะเลิศ      พร้อมทุนการศึกษา   1,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   พร้อมทุนการศึกษา     800  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   พร้อมทุนการศึกษา     500  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย    -       -  พร้อมเกียรติบัตร 

 กำหนดส่งรายละเอียดชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
-  ตั้งแต่บัดนี ้ถึง วันอังคาร ที ่ 31 มกราคม  2566 ทางโทรสาร  038-783313   ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
   หรือ E-mail  jing@techno-chon.ac.th 

 ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 
- สอบถามผู้ประสานงาน  อาจารย์พัชณัษฐ์ เสือนวม    โทร. 065-6783093 หรือ  

     อาจารย์ฐิตวัฒน์ เชิงพัฒนะ โทร 094-2530258 
- ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ดาวน์โหลดได้ที่   http://www.techno-chon.ac.th  

 ผู้ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ และรองอันดับ 1-2  รายงานตัว ที่ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์  ณ. อาคารบริหารธุรกิจ     
เวลา 12.00 น. 

mailto:patchanut@techno-chon.ac.th
http://www.techno-chon.ac.th/


รายละเอียดประกอบข้อกำหนดและหลกัเกณฑ ์
การประกวด“ร้องเพลงจีน คร้ังท่ี 1”ระดับ มัธยมศกึษาตอนต้น 

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
****************************** 

1. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในจังหวัดชลบุรีสนใจและเรียนรู้ภาษาจีนมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน มีโอกาสแสดงออกในที่สาธารณะ 

3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีเวทีในการแสดงออกความสามารถทางด้านภาษาจีน 

2. กฎกติกาในการประกวดร้องเพลงจีน 

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

2. เป็นการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีนกลาง (ขับร้องเดี่ยว) เฉพาะบุคคลสัญชาตไิทย ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาท่ี 2 เท่าน้ัน 

3. ผู้สมคัรแข่งขันเลือกขับร้องเพลงภาษาจีนกลางคนละ 1 เพลง ความยาวไม่เกิน 5 นาที  

โดยส่งเนื้อเพลงเป็นไฟล์ PDF  โดยระบุชื่อไฟล์ว่า “ช่ือ-นามสกุล ตามด้วยช่ือโรงเรียน”  
และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน +สำเนาบัตรนักเรียน** ส่งมายงั E-mail : patchanut@techno-chon.ac.th  

4. การแต่งการของผู้เข้าแข่งขันจะตอ้งเป็นชุดนักเรียน หรือสามารถแต่งกายด้วยชุดการแสดงได้แตจ่ะตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

5. สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเอง 

Sound เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน ท่ีบันทึกลงแฟลชไดร์ฟ และตดัเสียงร้องออกทุกช่องเพลงสำหรับประกอบการร้องของผู้ประกวด 

6. สิ่งที่ทางสถานท่ีจัดประกวดเตรียมให้ 

- เวทีการประกวดพร้อมตกแต่ง  -เครื่องเสียง ไมค์โครโฟน (ห้ามนำมาเอง) -โน๊ตบุค 

7. สถานศึกษาสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้เพียงโรงเรียนละ 1 คน เท่าน้ัน 

8. เกณฑ์การให้คะแนน คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
น้ำเสียง 30 คะแนน น้ำเสียงนุ่มนวล, สดใส, คณุภาพเสียงกว้างมีพลัง, ดังกังวาน 
เทคนิคการขับร้อง 20 คะแนน การใช้ลมหายใจกับการร้องเพลง, ประโยคเพลง, การเน้นคำ, เน้นเสยีง, 

ลูกคอ (Vibration), การใช้ (Microphone) 
จังหวะ-ทำนอง 20 คะแนน ความถูกต้องตามจังหวะดนตรี, จังหวะทำนอง, ระดับเสียงสูงต่ำ 
บุคลิก/ลีลา/อารมณ ์ 10 คะแนน การแสดงออก ลลีา ท่าทาง, อารมณ์ ตามบทเพลง 
ความยากง่ายเพลง 10 คะแนน ความยากมาก (9), ยากปานกลาง (7), ง่ายมาก (6) 

***ท้ังนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด*** 

9. รางวัลการแข่งขัน 

ประเภทรางวัล จำนวนรางวัล เงินรางวัล 
รางวัลที่ 1 1 รางวัล 1,000 บาท + เกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2 1 รางวัล 800 บาท + เกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3 1 รางวัล 500 บาท + เกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย 2 รางวัล เกียรติบตัร 
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 9:00น - 12:00 น 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ข้อมูลรายละเอียดตา่งๆ ดาวน์โหลดได้ท่ี http://www.techno-chon.ac.th  หรือ สอบถามผู้ประสานงาน      
อาจารย์พัชณัษฐ์ เสือนวม    โทร. 065-6783093 หรือ อาจารย์ฐิตวฒัน์ เชิงพัฒนะ โทร 094-2530258 
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