
 

 
 

ม.อ.วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ประจําป 2562 
การแขงขนัรองเพลงภาษาจีน 

  “PSU Chinese Singing Contest 2019 中文歌唱比赛” 
ณ คณะศลิปศาสตรและวิทยาการจัดการ  

 
 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สาขาภาษาตางประเทศ เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะทางดาน
ภาษาจีนแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักเรียนในสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ซึ่งเทียบเทาระดับมัธยมศึกษา รวมไปถึงนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา จึงไดจัดโครงการ PSU Chinese Singing Contest 2019 โครงการประกวดรองเพลงจีน (ภาษาจีนกลาง) 
โดยกิจกรรมจัดขึ้นใน วันอาทิตย  ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวม หอง UD358 คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
 
ประเภทของการแขงขนัรองเพลงจีน  แบงออกเปน 2 รายการ 
 รายการที่ 1 การแขงขันรองเพลงระดับมัธยมศึกษาหรือเทยีบเทาระดับมัธยมศึกษา 
 รายการที่ 2 การแขงขันรองเพลงระดับอุดมศึกษา 
 
รายละเอียดการสมัคร 
 1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
      1.1 กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาระดับมัธยมศึกษา 
     1.2 กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
  1.3 ผูเขาแขงขนัเปนนักเรียน นักศึกษา ที่มสีญัชาติไทยโดยกําเนิด และมบิีดามารดาสัญชาติไทย 
 2. ชองทางการสมัคร  
  2.1 กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 
  2.2 สงไฟลเพลง (backing track) รูปแบบ MP3 ที่ตองการแขงขัน  
  2.3 สงใบสมัคร พรอมแนบไฟลเพลง ผานทางอีเมล มาที่ chinese.suratpsu@hotmail.com 
         (หมดเขตรับสมัคร วันที ่9 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.) 
 
รายละเอียดการแขงขนั 
 1. กติกาการแขงขัน 
  1.1 ระดับมัธยมศึกษา : สามารถสงผูเขารวมแขงขันได 1 คน ตอ 1 สถาบัน 
       ระดับอุดมศึกษา   : สามารถสงผูเขารวมแขงขันไดไมเกิน 2 คน ตอ 1 สถาบัน 
  1.2 เวลาในการแสดง  : ใชเวลาไมเกิน 5 นาที รวมการแนะนําตัว โดยเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผูเขารวม 
             แขงขันพูด หากใชเวลาเกินจากที่กําหนดตัดนาทีละ 1 คะแนน 
             (เวลาเกินไมครบ 1 นาที นับเปน 1 นาที) 
  1.3 การแตงกาย        : แตงกายชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา ของสถาบันตนสังกัด เทาน้ัน 
  1.4 วันแขงขัน         : ใหผูเขารวมแขงขัน เตรียมเอกสารเนือ้เพลงที่ใชประกวดใหคณะกรรมการ 3 ชดุ  
                                และเตรียมไฟลเพลง (backing track) สํารองใส USB มาดวย 



 

 2. เกณฑการใหคะแนน (100 คะแนน) 
  2.1 ความถูกตองและชัดเจน ของอักขระ เน้ือรอง ภาษาจีน  25 คะแนน 
  2.2 ความไพเราะและคุณภาพเสียงรอง    25 คะแนน 
  2.3 ความถูกตองของจังหวะ ทํานอง    25 คะแนน 
  2.4 การแสดงออก ลีลา อารมณ ทีส่อดคลองกับเน้ือรอง  20 คะแนน 
  2.5 การแนะนําตัวเปนภาษาจีน      5  คะแนน  
     หมายเหตุ:  กรณีที่ผูแขงขันไดคะแนนเทากัน กรรมการตัดสินจะดูคะแนน ความถูกตองและชัดเจนของอักขระ 
   เน้ือรอง ภาษาจีน / ความไพเราะและคุณภาพเสียงรอง / ความถูกตองของจังหวะทํานอง / การ 
   แสดงออก ลีลา อารมณ ที่สอดคลองกับเน้ือรอง ตามลําดับ หากคะแนนทุกชองและคะแนนรวม 
   เทากัน ขอใหประธานคณะกรรมการเปนผูตัดสิน (การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ยุติ)  
 
 3. รางวัลการประกวดในแตละรายการ 
  3.1 รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตรของผูแขงขันและผูฝกซอม 
  3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตรของผูแขงขันและผูฝกซอม 
  3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    เงินรางวัล 1,500 บาท พรอมเกียรติบัตรของผูแขงขันและผูฝกซอม 
  3.4 รางวัลชมเชย  1  เงินรางวัล   500 บาท พรอมเกียรติบัตรของผูแขงขันและผูฝกซอม 
  3.5 รางวัลชมเชย  2  เงินรางวัล   500 บาท พรอมเกียรติบัตรของผูแขงขันและผูฝกซอม 
 
 4. วันเวลาและสถานที่จัดการแขงขนั 
  หอง UD358 อาคารเรียนรวม  
  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
 
 5. ผูประสานงาน 
  อาจารยเยาวลักษณ วิสุทธ์ิสริ ิ（姚淑梅老师） อาจารยสาขาภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) 
   โทรศัพท : 095 056 2685  อีเมล : chinese.suratpsu@hotmail.com 
  
 
 



 

 
 

ม.อ.วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ประจําป 2562 

  “PSU Chinese Singing Contest 2019 中文歌唱比赛” 
วันอาทิตย ที่ 18 สิงหาคม 2562 

ณ คณะศลิปศาสตรและวิทยาการจัดการ หอง UD 358 

 
กําหนดการ 

 
เวลา     กิจกรรม 
12.45 – 13.15 น.   ลงทะเบียน พรอมจับฉลากหมายเลข 
13.15 – 13.30 น.    พิธิเปดการแขงขัน 
13.30 – 16.30 น.   การแขงขันรองเพลงจีน (ระดับมัธยมศึกษา) 
     การแขงขันรองเพลงจีน (ระดับอุดมศึกษา) 
16.30 – 17.00 น.   พิธีปด 
     - ประกาศผล 
     - มอบของรางวัล 
      
 
 
หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 



 

 
 

ใบสมัคร 
การแขงขนัรองเพลงภาษาจีน (ภาษาจีนกลาง) 

  “PSU Chinese Singing Contest 2019 中文歌唱比赛” 
ม.อ.วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ประจําป 2562 

ณ คณะศลิปศาสตรและวิทยาการจัดการ  

 
 ประเภทการแขงขัน (ใหทําเครื่องหมาย ในชอง  ตามประเภทที่เขารวมการแขงขัน) 

 การแขงขนัรองเพลงระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทาระดับมัธยมศึกษา 

  การแขงขนัรองเพลงระดับอุดมศึกษา 

 

 ช่ือ...................................................นามสกุล................................................ช่ือภาษาจีน.................................. 

 วัน/เดือน/ป เกิด.................................................................................. อายุ.....................ป  เพศ..................... 

 สัญชาติ........................................................................ ศาสนา.......................................................................... 

 หมายเลขโทรศัพท.................................................................. อีเมล.................................................................. 

ระดับช้ันที่กําลังศึกษา..........................................…........................................................................................... 

สถาบัน............................……….………………………..……....... จังหวัด................................................................... 

อาจารยผูฝกซอม..........................................................................หมายเลขโทรศัพท........................................ 

ช่ือเพลงภาษาจีนที่ใชประกวด........................................................................................................................... 

 
 ***สงใบสมัคร ภายในวันที ่9 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.  
     พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสาํเนาทะเบียนบาน 
  

รูปถาย 

ผูประสานงาน :  อาจารยเยาวลักษณ วิสุทธิ์สิริ （姚淑梅老师） 
          สาขาภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
โทรศัพท : 095 056 2685  อีเมล : chinese.suratpsu@hotmail.com 
 


